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 :هممقد

 هاشرکت در خود خدمت دورانسال  32طول  در مدیریت زمینه در که تجاربی دارم خیال که است سال چند

 ایشان و بشود جوان مهندسین و مدیران برای راهنمایی تا بیاورم کاغذ روی به را آوردم به دست هاکارخانه و

 از هرکدام جزئیات کامل ذکر با البته شدم، که ییهاتشویق و خوردم که ییهااردنگی ،امگرفته که هاییدرس از

 نبرد بردم فرو من که ییهاچاله در را خود پای کتاب این خواننده که دارم دیام .بشوند مندبهره تجربیات، این

 نقطه از را خود کار من مانند و بگیرد درس شد موفقیت گاه و شکست باعث گاه و گذشت من بر ازآنچه و

 .نکند شروع صفر

 نوبهبه نیز هاآن تا بگذارد جوانمهندسین و مدیران  اختیار در را خود تجربیات باید یباوجدان مدیر هر اصوالا 

 ند،نک منتقل بعد نسل به را خود اطالعات کشیدند کردن کار از دست و کردند تجربه کسب که زمانی در خود

 و دادند آموزش به من کارخانه در کار به شروع از من باالدست مدیران و اساتید از ایعده که طورهمان

 آنچه و کرده عمل طورهمان تا سازدمی وادار مرا اندگذاشته من گردن بر عزیزان این که ینید .کردند راهنمایی

 بگیرید به دست را مملکت چرخ زمام خواهیدمی امروز از که ناجو نسل شما اختیار در رایگانبه را دانممی

 است تجاربی و نکات کنم منتقل شما به خواهممی من آنچه .کنید شروع را خود کار چشمی بازتر با تا بگذارم

 ممکن رئیس مثل ایجمله توانیدمین کتابی هیچ در هرگز شما .شوندمین نوشته مدیریت هایکتاب در که

 قلم نوک گردش به شما آینده و سرنوشت و است رئیس همیشه رئیس که باشید داشته یاد به اما باشد ابله است

 صاحب فرزند صرفبه تواندمی شما دست باالی مدیر که نویسندمین کتابی هیچ در .کنید پیدا .دارد بستگی او

 با .بیشتر تجربه یا دانش دلیل به نه بگیرد، قرار شما دستکمتر از شما باالی  مراتببهی باصالحیت بودن شرکت

 مدیر اما چیست مشکل فالن حلراه دانیدمی خوبیبه خود که درجایی کرد؟ برخورد باید چگونه رئیسی چنین

 کنید؟ چکار باید کندمی تحمیل شما به را مزخرفی حلشما راه دست باالی

 با کردن پیدا سروکار دولتیی هاکارخانه و هاشرکت در جوان مهندسین و مدیران شما بزرگ بسیار معضل

 یک به متعلق آن سهام %20 که هستید کار به مشغول ایکارخانه در کنید فرض مثالا  .است انتصابی مدیران

 تعلق خصوصی بخش به %20 و وزارتخانه یک به متعلق %40 دولتی، بنیاد یک به متعلق دیگر %20 بانک،

 مدیرههیئت در صندلی یک صاحب درنتیجه و شما شرکت سهام %20 صاحب بانک اینکه به توجه با .دارد

 جلسات در حضور حق از تا نشانندمی شما شرکت مدیرههیئت در بانک نماینده عنوانبه را وی است، شرکت

 .نیست مشکلی هیچ اینجا تا .شود مندبهره دارد وجود مدیرههیئت عضو یک برای که مزایایی سایر و مدیرههیئت



 

6 
 

 شودمی شروع وقتی مشکل اما ؛کنندمی شرکت هم تمامی جلسات در جدیت با و آیندمی مدیرههیئت به ایشان

 به شروع درنتیجه و داده دست بودن مدیر احساسبدون داشتن کمترین صالحیت یا کاردانی  ایشان به که

 بانک کارمند وی که باشد یادتان .برود پیش او میل با مطابق کارخانه دندار انتظار و کندمی کار روند در نظراعمال

می خود به اما ندارد اطالعی کمترین فنی مسائل و انسانی نیروی با مرتبط مسائل کارخانه، یک مدیریت از و بوده

 به شروع و «بخوانند مرا حرف باید پس .رچغند برگ نه هستم مدیرههیئت عضو من ناسالمتی» گوید

 که طریق هر به باید و دارید قرار مدیرههیئت این زیردست که شما بدبخت و کندمی وغریبعجیب اظهارنظرهای

 کفایت و صالحیت به توجه بدون و شده شما دشمن هاآن از یک هر وگرنه نگهدارید، راضی را عضو 5 هر شده

 مدیرههیئت اعضای گاه .کنندمی اخراجتان درنهایت و ورزیده ا شما خصومتبیا شرکت  کارخانه اداره برای شما

 انتظار آیندمی کارخانه به وقتی و شوندمی متذکر را نکاتی و گیرندمی تماس شما باخصوصی طور بهو  تکبهتک

 اعضای از تا دو که دارد وجود زیادی احتمال بیندراین .است اجراشده شما توسط هاآن خواسته ببینند که دارند

 هتخواس کنید؟ چکار که مانیددرمی وسط این شما و باشند داشته شما از دیامتض کامالا یهاخواسته مدیرههیئت

 نشوید؟ بیکار و کنید حفظ را خود کار بتوانید تا کنید برآورده را کسی چه

می تشکیل را مدیرههیئت خانواده یک اعضای نفر چند .دارد وجود خصوصی بخش در حال همین تقریباا معادل

 رفتار چطور کرد؟ باید چه موارد گونهاین در .شود انجام او نظر و باسلیقه مطابق کار خواهندمی یک هر و دهند

 شرکت، منافع حفظ مدیر یک وظیفه اولین که دانندمی همه .نشویم شرمنده خود وجدان نزد که کنیم

 و ریزیبرنامه طورآن باید شما .است سهامداران سهام قیمت بردن باال و هاهزینه از کوشش برای کاستن

 شما .برود باالتر شرکت سود و بشود بهتر هرروز کیفیت داشته، را راندمان بهترینیا شرکت  کارخانه که کنید اجرا

 موفقیت به ایدفراگرفته دانشگاه در آنچه اجرای با توانیدمی و خوانده مدیریت درسمهندس هستید و یا  که

 اما ندارد را مدیریتی موارد در دادن نظر صالحیت مطلقاا که خوریدمیبر بانفوذ شخصی با ناگهان یابیددست

 کرد؟ باید چه مواقعی چنین در .کند برکنار کار از آسانیبه شما را تواندمی که دارد قدرت قدرآن

 او که شدم متوجه من و بود کار به مشغول مدیر تدارکات عنوانبه شرکت صاحب عموی خصوصی شرکت یک در

 پشتوانه به و کندمی تندخوئی دیگران با کار محیط در شرکت صاحب منصوبین از یکی یا .کندمی دزدی

 مدیر عنوانبه شما مواردی چنین در .کند سوءاستفاده دیگران از خواهدمی شرکت صاحب با بودن وخویشقوم

 اینکته چنین به ایدگذرانده که درسی واحدهای از یککدام در کتاب، کدام در بکنید؟ باید چکار شرکت این

 است؟ شدهاشاره
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 .دهندمی اسکان دیگر نفر چند به همراه و سازمانی خانه یک در شما به و رویدمی شهرستانی به کار برای شما

 شما از و کند امرونهی شما به هم خانه در خواهدمی و بوده شما از باالتر مقام دارای شما هایایهمخانه از یکی

 تراشی مشکل شما برای کار محل در نکنید اگر و ایدشده او نوکر که کنید اجرا را دستوراتش اگر .بکشد بیگاری

 زندگی محل از که دورافتاده و پرت یهامکان چنین در اصوالا  کرد؟ باید چکار مواردی چنین در .کرد خواهد

 باید چطور شودمین دیده زادآ اوقات سرگرمی برای یا تفریحی وسایل گونههیچ و دارد زیادی فاصله شما اصلی

 به ایدخوانده دانشکده در که ییهانظریه تبدیل و کار یادگرفتن برای جا بهترین آخر نکرد؟ فرار و آورد دوام

 سرچشمه سرخس، ماهشهر، عسلویه، به توانمی مثالعنوانبه .هستند جاها جورهمین عملی کارهای

 در آنچه عملی معنی و شودمی باتجربه و پخته مدیر که است هاکارخانه و هاشرکت این در .کرد اشاره...کرمان

 شروع اول سال چند باید حتماا  جوان مدیران و مهندسین کلیه من نظر به .کندمی درک را است خوانده دانشکده

 خساراتی و شما یهااشتباه که ستهاشرکت این در .کنند کار مرکز از دور یهاکارخانه و هاشرکت در را کار به

 خیال با توانیدمی کسی از شما طلب خسارت نکرده و و کندمین نمود زیاد آوریدمی وارد کار ندانستن براثر که

 .کنید تجربه کسب شرکت هزینه به و راحت

 تا کردم زیرورو را انگلیسی و فارسی هایزبان به مدیریت هایکتاب بارها خود خدمت سال اندی و سی طول در

 همین ؛ وشودمین نوشته مسائلی چنین کتابی هیچ در اما کنم پیدا معضالت گونهاین برای یحلراه جایی بلکه

 حوصله آنکه امید .پردازمبرا  دارم کشورم به که دینی و منتقل شما به را دخو تجارب تا کندمی وادار مرا مسئله

 .بکشید خط دارد شباهت شما مشکالت با که نکاتی زیر و بخوانید فراقت زمان در و آخر به تا را کتاب این و کنید

 قبالا  که یافت خواهید آن در جدیدی مطالب هرسال کنید باور .کنید مرور را کتاب دوباره هرسال کنممی توصیه

 .بودید نکرده توجه آن به

 :معرفی

 در را خود عمر اول سال 9 کردمی کار نفت شرکت در پدرم ازآنجاکه و شدم متولد 1332 سال در من

 فیزیک رشته در 52 سال کنکور در .رفتم البرز دبیرستان به و آمده تهران به سپس .کردم طی مسجدسلیمان

 .کردم کسب را اول مقام امروز بهشتی شهید یا روز آن ملی دانشگاه

اعتصابات دانشجوئی و مبارزه با  به خاطرترم  4انقالب بود و  دوران .نکنید تعجب .شدم آموختهدانش 58 سال در

 در کار .زدم دست کاری هر به امرارمعاش برای من و بود شده اسالمی پیروز انقالب .گارد دانشگاه تعطیل شد

 از یکی روزی آنکه تا...توریست راهنمای فیزیک، و ریاضی تدریس ،سوپرمارکت یک در شراکت اتومبیل، با آژانس
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 به .تاس کارون نیشکر صنعت و کشت شرکت و شوشتر عازم مأموریت یک انجام برای که داد اطالع به من اقوام

 شکر تولید کارخانه ترینبزرگ کارخانه آن .مپذیرفت اشتیاق با .کنم همراهی را او سفر این در که کرد پیشنهاد من

 و بودند نو آالتماشین و هادستگاه تمامی .تشگذمی آن کار به شروع از سال دو فقط و بود جهان در نیشکر از

 مکث بدون کردم دریافت را آنجا در کار پیشنهاد وقتی و شدم کارخانه عاشق اول روز همان .زدندمی برق

 سه به همراه و دادند کمد و تخت یک با خوابه اتاق دو ویالئی خانه یک من به و بود خود اوج در جنگ .پذیرفتم

 به .وجود نداشت آنجا به امدوساله پسر و همسر آوردن امکان دلیل همین به .شدیم همخانه کارکنان از دیگر نفر

 تکمیل را خود مسافر اهواز در هااتوبوس و بود رزمندگان اختیار در قطار ،شدنمی انجام پروازی هیچ جنگ دلیل

 برای خواستیممی هرگاه درنتیجه .نداشت وجود تهران به رفتن برای ایوسیله هیچ ترتیباینبه و کردندمی

 .کردیممی استفاده بودیم داده نام «رتو حشم» آن به ما که عبوری نقلیه وسایط از باید برویم تهران به مرخصی

 و بودند عبوری یهااتومبیل هم گاهی و شهریبین هایبوسمینی وانت، بار، حمل یهاکامیون بیشتر وسایل این

 گاه .برویم رفتمی که هرکجا تا وسیله هر بابدون توجه به گرمای وحشتناک خوزستان  که بودیم گرفته یاد ما

نشستیم و به همین دلیل بود که میکنار گوسفندها  شدیم ومیکرد سوار میوانتی که گوسفند حمل  پشت

 با و کارخانه یک در خود زندگی در بار اولین برای خالصه .نامیدیممی «حشم تور»نقلیه را  وسایط گونهاین

 مرکز برانشویک، از که آلمانی استادانتحت نظر  شرکت این در .شدم کار به مشغول مهندس آقای عنوان داشتن

 وزارت زمان آن در چون اما گذراندم را قند فناوری مهندسی لیسانسفوق ساله دو دوره بودند آمده دنیا، شکر

 صنعت در زیرا نداشت اهمیتی من برای .نشناخت رسمیت به را مدرک این شناختمین ار ایرشته چنین علوم

 .مشدمی مندبهره آن مزایای از و بود شدهپذیرفته مدرک این قند

 نفر 2500 با بافندگی و ریسندگی واحد یک مدیریت که زمانی ،قند یهاکارخانه در کار سال 15 حدود از پس

 کامالا  من برای که زنندمی حرف چیزهایی از کارخانه جوان مهندسین که شدم متوجه داشتم، عهده به را کارکنان

 که است دلیل همین به و شدهکهنه من مدیریتی و مهندسی معلومات و دانش شدم متوجه .بودند ناآشنا

 که دانستم هستم پایبند سخت خود حقوق بودن حالل به ازآنجاکه .کنم درک را هاآن هایحرف توانممین

 ایشان از و هدرک دعوت را مدیرههیئت اینکه اول .داشتم رو پیش راه دو .ندارم را کارخانه این بر مدیریت صالحیت

 را دوم راه .نمکب روز به را معلوماتم خود اینکه دوم و کنند استخدام روز علم به آگاه مدیری من بجای که بخواهم

 مطالعه برای وقتی آنکه بدون و گذشتمی من آموختگیدانش از سال بیست از بیش باوجودآنکه .کردم انتخاب

 840 حدود بین در را دوم رتبه و شرکت صنعتی مدیریت ارشد کارشناسی کنکور در باشم داشته گذشته دروس

 سال دو .ساختم خود آن از که همان سال مدرک کارشناسی دریافت کرده بودند کارشناسی دوره آموختهدانش
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 که وسعت آن با ایکارخانه اداره مسئولیت و فرزند دو و همسر داشتن .را پشت سر گذاشتم دشوار و سخت بسیار

 ساله 45 اینکه به توجه با ارشد، کارشناسی دوره در خواندن درس و گرفتمی مرا وقت روزیشبانه طوربه تقریباا 

 کاری خواندن درس نداشتم، را دروس کردن درک و فهمیدن آمادگی جوان یهاآموختهدانش آن مانند و بودم

 شدمی تشکیل شب 9 تا صبح 8 ساعت از جمعه و شنبهپنج چهارشنبه، روزهای در ما یهاکالس .بود دشوار بس

 تعطیالت و هفته پایان فرارسیدن از که همه برعکس .داشتیم استراحت وقت نماز و نهار برای ساعت یک فقط و

 کندنی جان هر به باالخره .شدمی مستولی من بر زیادی استرس چهارشنبه به شدن نزدیک با ندوشمی خوشحال

 .نکردم پیدا را نامهپایان گذراندن فرصت هرگز اما رساندم به پایان عالی نمرات با را ارشد کارشناسی دوره بود

 و مهندسین حرف دیگر پسازآن .بود مهم که بود دروس محتوای بلکه نداشت ارزشی مدرک خود من ازنظر

 .فهمیدممی را جوان مدیران

 اجرائی کارهای از دستبود که  هاسال زمان این در .بودم مشغول هاکارخانه در کار به 1386 سال تیرماه تا

 با عایقی با آنجا در و زدم فناوری ریز بخش به سری اینترنت در گردش هنگام روزی .کردممیه و مدیریت کشید

 در ایران و بود آمریکا کشور محصول ماده این .برخوردم بود شدهساخته نوین وریافن این با که آسامعجزه کاربری

 ضمن و لارسا سازنده کارخانه به ایرایانامه ناامیدانه .بود هاتحریم تشدیدو  5+1 کشورهای با درگیری اوج

 در شرکت آن انحصاری نماینده عنوانبه توانممیمسئله تحریم مشکلی ندارند  اگر با که کردم ماعال خود معرفی

 زمان آن در آمریکا و ایران درگیری اوضاع به توجه با .کنم بازاریابی و معرفی را هاآن محصول و کرده فعالیت ایران

 پست با شرکت آن طرف از بسته یک بعد ساعت 48 عوض در .شود داده پاسخی من رایانامه به کردممین تصور

 نوشته شرکت آن .بود هدیه یک و نامه یک بروشور، چند ،لوح فشرده یک حاوی بسته .رسید به دستم آل اچ دی

 از هاآن .است کرده محروم ایران داغ از بازار را آمریکا که است ایران این عموم تصور برخالف که بود

 در .بودند شده انگلستان یا دبی ترکیه، کشورهای از یکی در من با دیدار خواهان و کرده استقبال من پیشنهاد

 220 سرمایه با شرکتی و گذاشته همروی را خود تمامی دارائی دوستان از ایعده با و بستم قرارداد هاآن با ترکیه

 سال دو از بیش و رفتم عسلویه و هشهرام به مدیرعامل اجرائی معاون عنوانبه من و کردیم تأسیس تومان میلیون

 متأسفانه اما پرداختم محصول این معرفی به کارنمونه  50 حدود اجرای و اندیشیهم 35 حدود برگزاری با

مدیری حاضر به  هیچ .شدندمیتعویض  مرتبهیکها هر شش ماه و حداکثر یک سال میمدیران پتروشی

که از این ماده و این  هاییتعریفو  هابهبههمین دلیل با تمام  به .نبود زیربناییبرای کارهای  یگذارهیسرما

 و شد تلف شرکت تمامی سرمایه درنهایت و نشدم قراردادحتی یک  دریافت به موفقکردند میجدید  فناوری

 .کردیم تعطیل را شرکت اجباراا



 

10 
 

 نوشتن فکر به که بود زمان همین در .پرداختمدر زمینه مدیریت  مشاوره و سخنرانی تدریس، به صرفاا زمان آن از

 .ببرند کافی بهره آن از جوان مدیران و مهندسین امیدوارم و افتادم کتاب این

 :فصل اول

 ورود به محل کار )شرکت / کارخانه(  -1-1

 احساس است ناشناخته کامالا  جوان مهندس یا مدیر یک برای که کارخانه یا شرکت محل به ورود بدو در آنچه

 ایگذرانده خوب نمرات با را نظری دروس و شده آموختهدانش دانشگاه از تازه که تو .است کردن حیرت شودمی

 افتخار یدار جیب در که ارشدی کارشناسی یا کارشناسی مدرک به سخت و دهر هستی عالم که یکنمی تصور

می کمتر هم کارخانه یا شرکت آن ساده کارگرهای از حتی که شویمی متوجه هفته یک از کمتر در .یکنمی

 بدهید اجازه داشتند؟ ایفایده چه بودی خوانده دانشگاه در که درس همهآن پس .است سختی شوک این .دانی

 .بزنم مثال را خودم

 قبل از انقالب و شهید بهشتی فعلی ایران ملی دانشگاه از همآن فیزیک، کارشناسی مدرک داشتن با 62 سال در

 در واقع کارون نیشکر صنعت و کشت شرکت استخدام به بود، خاورمیانه یهادانشگاه معتبرترین از یکی که

 که دانندمی همه کردممی تصور .کردند خطاب «مهندس» عنوان با مرا همه اول روز همان در .درآمدم شوشتر

 بار اولین برای اسمم جلوی در مهندس کلمه شنیدن .امشده آموختهدانش مدرکی چه با و دانشگاه کدام از من

 که کن افتخار کارخانه، ای گفتم کارخانه به خطاب دل در کارخانه به ورود روز .کرد مزه و نشست دلم به خیلی

 ایارزنده دانشمند چه که فهمدمی دنیا حاال .گذاردمی تو خاک بر قدم دانشمند و متخصص یریبد مهندس

 که تروتمیزی انسان هر هاکارخانه در که است ذکر به الزم .است زده باال کارخانه کردن زیرورو برای را آستین

 .کارگزینی یا مالی واحد مدیر حتی شود،می خوانده مهندس نباشد کارگر

 گرفته...شیمی دینامیک، استاتیک، ترمودینامیک، دروس در را نمرات بهترین دانشگاه در تحصیل دوران در من

 ،خأل تولید برای بوخنر قیف ،هاپمپ الکتریسیته، اچ، پی تغییرات آدیاباتیک، حرارت انتقال به مربوط مسائل .مبود

 کار به کجا در و چیست هافرمول این کاربرد دانستممین مطلقاا زمان آن در اما ؛کردممی حل آسانیبه را...ژنراتورها

 حالت درجه یک اندازهبه فقط مایع آن من ازنظر افتاد؟می اتفاقی چه رسیدمی 5 به 4 از اچ پی اگر مثالا آیند؟می

 .آورد به دست انرژی توانمی ثابت حرارت درجه با محیط دو از اینکه یا .همین .بود پیداکرده کمتری اسیدی

 که بود این مهم .نبود هم مهم .دانستممین هیچ داشتند کاربرد کجا در هریک اینکه اما بودند عنو چند هم هاپمپ

 چیزی یعنی ؛بود استخر فیلتر پمپ بودم دیده که هم پمپی ترینبزرگ .مه بودگرفت هادرس آن از خوب اتنمر
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 وقتی که هندوانه یک بزرگی به ایوسیله .بودم دیده زمایشگاهآ در هم را ژنراتور .کوچک گوسفند یک اندازهبه

 گردش به تحصیل دوران طول در هرگز ما .شدمی روشن المپ یک یمآورددرمی گردش به را آن دسته

 .بودیم ندیده ایکارخانه هیچ و علمی نرفته

 و داشتند تازگی کامالا  برایم که برخوردم یوغریبعجیب چیزهای به کردممی گردش کارخانه در که اول روز دو در

 بزرگ خیلی بخار لوکوموتیو دو تعجب کمال در مثالا  .است ساخته هاآن از کاریچه و هستند چه دانستممین اصالا 

 فونداسیون روی را هاآن و شدمی جسمی شنیده چرخش صدای و شدمی بلند بخار آن از که دیدم هم کنار در را

که خیلی نو  ماندهباقی لوکوموتیوها بودن بخاری زمان از که است یادگاری نوعی کردم تصور .بودند داده قرار بتنی

 لوکوموتیوها به هم زیادی یهاعقربه و هادستگاه البته .اندکردهنصب کارخانه این در دلیلی به را آن وبودند 

 لوکوموتیوها این پرسیدم کردمی عبور که ناکارگر از یکی از .دادندمی نشان را ایدرجه هرکدام که بود شدهنصب

 خنده از و گذاشت دلش روی را دستش بعد و کرد نگاه به من حیرت با اول کارگر آن هستند؟ اینجا چه برای

 عصبانیت با .برخورد هم به داشت؟ خنده من سؤال کجای .ماندم باقی خود برجای او کار از حیران من .رفت ریسه

 آقای گفت ممکن حالت ترینمسخره با رفتمی ریسه خنده از که طورهمان او داشت؟ خنده من حرف گفتم

 بازم کهدرحالی و ؛«کنندمی تولید برق پرقدرت بخار از استفاده با و هستند ژنراتور توربو هااین» مهندس

توانید میزان شرمندگی من می حتماا .کند تعریف برایشان را جریان تا رفت دوستانش سویبه رفتمی وریسهغش

 .را مجسم کنید

 هرروز داشت فاصله مستقیم خط به کیلومتر 50 فقط عراق مرز با که کارخانه این و بود تحمیلی جنگ دوران

 برای هواپیمایی هرگاه لذا .بیایند فرود مهمات داشتن با توانندمین هاافکنبمب جنگنده آخر .شدمی بمباران

 کارخانه .ریختمی کارخانه این سر بر را خود نشده مصرف مهمات بازگشت در رفتمی اصفهان یا تهران بمباران

 که دادند آموزش ما به اول روز همان .خوردندمی کارخانه ییکجا به هابمب آن باالخره که بود بزرگ قدرآن هم

 متر 4 حدوداا  قطر به ییهااستوانه با کارخانه از دیگری نقطه در .بخوابیم زمین روی فوراا  بمباران صورت در

 یک در هالوله سر یک .بود شدهخارج هاآن پائین و باال از تیمترسان 80 تقریباا  قطر به ییهالوله که برخوردم

 اصالا  .بودم ایستاده هاآن تماشای به متری 50 فاصله از .بودند رفته کارخانه نقطه باالترین تا هالوله سر و استخر

 لحظات همین در .دارند قرار آنجا در منظوری چه برای و هستند چه هااستوانه این که بزنم حدس توانستممین

 هم بقیه داشتم انتظار .رفتم شیرجه زمین روی بالفاصله .شنیدم را جنگنده یک موتور صدای ناگهان که بود

 نگاه به من زده هتبُ و اندایستاده رفتن شیرجه بجای کارگران که دیدم تعجب کمال در اما بکنند را کار همین

 مپپا جت ،مهندسو کنین یسِ» زد فریاد بختیاری لهجه با و انفجاری ایخنده با هاآن از ییک ناناگه .کنندمی
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 سخت یکدیگر به انگشت با من دادن نشان و سایرین قهقهه رعدآسای صدای «کرده وحشت مهندس و شدهروشن

 هاتکنسین از یکی .چیست موضوع بودم نفهمیده هنوز .شدمی افزوده صداها تعداد بر یکییکی .بود کرده عصبانیم

 نه ستا خأل پمپ جت شدن روشن صدای این مهندس آقای :گفت و شد نزدیک به من داشت بیشتری تجربه که

 و گذاشتم کنار را خجالت د؟دامی انجام کاریچه پمپ؟ جت چرا پمپ؟ جت بزرگی؟ این به ؟پمپ .هواپیما

 کارخانه یهاپمپ ترینبزرگ و ترینقوی :گفت سفیه اندر عاقل نگاه با طرف چیست؟ هاپمپ این کار پرسیدم

 تولید خأل و ریزدمی بوخنر قیف در و برده کارخانه باالی به زیاد فشار و سرعت با را آب پمپ این .خأل تولید برای

 ایجاد خأل آن با آزمایشگاه در که بود یمترانتس 10 تقریبی قطر با ایشیشه قیف یک کهآن بوخنر؟ قیف .شودمی

 شود؟می هم بزرگی این به بوخنر قیف مگر .کردیممی

 از حتی که رسیدم نتیجه این به بودند؟ چه عالی نمرات آن پس .بردممی پی خودم نادانی به داشتم یواشیواش

 اعتراف خود ندانستن به که کرده عطا به من را شجاعت این خداوند خوشبختانه .دانممی کمتر هم ساده کارگران

 وحشتناکی انفجار صدای کارخانه یهالوله در بخار وارد ساختن هنگام در باریک بعدها .نمکب یادگیری در سعی و

 سر نوبت سرپرست و بودند خونسرد دیگران ولی .بکنم باید چکار دانستممین بودم کرده وحشت بس از و شنیدم

 آب مقداری وجود شدم متوجه تحقیق باکمی .است نکرده خالی کامالا را لوله آب چرا که زد فریاد اپراتورها از یکی

 و بود شده انفجار صدای آن آمدن به وجود باعث حرارت درجه 430 دارای بخار رسیدن و محیط حرارت درجه با

 آدیاباتیک حرارت انتقال همان یا مختلف یهاحرارت درجه با منبع دو از گرفتن انرژی بار اولین برای که بود آنجا

 و طرفازیک آزمایشگاه مسئولین .شد شنیده کارخانه در فریاد چندین ناگهان دیگر روزی .دریافتم عملی طوربه را

 اچ پی .گفتندمی را جمله یک همه و زدندمی فریاد قدرت تمام با دیگر طرف از کارخانه و کارگران ماهر تکنسین

 من برای هم اشدرجه یک حتی .نداشت اهمیتی هیچ مسئله این من ازنظر .شده کمتر درجه دهمیک .7.1شده 

به  که شدم متوجه کردم تحقیق وقتی اما توانست داشته باشد؟میدرجه چه اهمیتی  دهمیک مگر .نبود مهم

 به است منتظم وجهی 8 که در حالت نرمال هاکریستال شکر شکل اچ پی شدن کم درجه دهمیک تنها خاطر

 آب با دبایمی سانتریفوژ اپراتور درنتیجه .کردندمی مسدود را سانتریفوژ هایسوراخ و درآمده کبریتچوب شکل

 45 تمامی تا دادندمی ادامه قدرآن را کار این باید هاآن .شوند باز هاسوراخ تا کردمی حل را هاکریستال آن گرم

 پی کنترل با بار این تا بفرستند تولید خط اول به را آب آن و بشود حل گرم آب در پخت آنتن شکر موجود در 

 ساخته وارد تومان میلیون هاده بربالغ  خسارتی کار این .کنند تکرار را سازیکریستال عملیات مجدداا دقیق اچ

 .بود تومان دویست هزار فقط تهران شمال در متری 140 آپارتمان یک قیمت هاسال آن در و بود
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 را آنچه .پرداختم فنی مسائل و تولید روش یهادستورالعمل ،هاکاتالوگ مطالعه بهبرای جبران کمبود دانش خود 

 پاسخگویی به چندانی رغبت هاتکنسین البته .پرسیدممی هاتکنسین و مهندسین از فهمیدممین یا دانستممین

 .است نشدهنوشته مدیریت کتاب هیچ در که رسیممی دیگری کلیدی نکته به اینجا در و دادندمین نشان

 جوانو مهندسین با مدیران  هابرخورد تکنسین -1-2

 .دکنمیاحسن کنترل  به نحورا  هاآنو  کارکرده هااست که با دستگاه تکنسین کیست؟ تکنسین شخصی

یش هاکند و با دستمیکار ...، نجاری، برق، مکانیک، تراشکاریگریریختهکسی است که در کارگاه  تکنسین

کسی  تکنسین .ی خوب موفق شودهاتواند بدون داشتن تکنسینمیکارخانه یا شرکتی ن هیچ .کندمیهنرنمائی 

میکارخانه  کارههمهخود را  او .به هر دلیل موفق به دریافت لیسانس نشده است او .کندمیاست که کار عملی 

غلط است زیرا هیچ  کامالااست که این فکری  بدیهی .افتدمیگوید که بدون او کارخانه از کار میداند و با خود 

 .را پر کنند هاکسانی هستند که جای رفته همواره .افتدمییک یا چند نفر از کار ن نبودنبا  ایکارخانهشرکت یا 

و  دلیلبیرا  هاآناز مدیران و مهندسین جوان ندارد و  خوشیدلبا این تصور که از خود دارد هیچ  تکنسین

گوید ما شب و روز در میخود  با .داندمیداشتن یک کاغذ پاره به اسم لیسانس سد راه پیشرفت خود  صرفبه

کنند و این در میمافوق ما معرفی  عنوانبهکشیم ولی این جوان را یکی دو سال بعد از ورود میشرکت زحمت 

فرد  آناست که هرچه مقام باالتر برود مزایای بیشتری نصیب  طبیعی .ستاوست حق مسلم پ آنحالی است که 

حداکثر  همآنشود، مگر آنکه کارش ایجاب کند که میبه کمتر تکنسینی اتومبیل شرکتی داده  مثالا .شودمی

وسیله نقلیه شخصی  عنوانبه آنتوان از میو کمتر  شدهدادهجای  آناو در  موردنیازوانتی است که وسایل 

در محوطه مربوط به دهند و به تکنسین میمدیر جوان در محوطه مدیران خانه سازمانی  به .استفاده کرد

علمی یک مسافرت  وقتی .ی مدیریتی از کیفیت باالتری برخوردار هستندهاخودشان و بدیهی است که خانه

قابلیت  قدرآن هابعضی از تکنسین البته .رود نه تکنسینمی مأموریت آناست که به  کارشناسآید این می پیش

 مثالعنوانبه .شودمیاستثناء قائل شده و مزایای مدیران را برای او نیز قائل  هاآندارند که شرکت برای حفظ 

گفت فلز می .ریخته گران بود المللیبینکالس سواد داشت اما عضو جامعه  4فقط  گریریختهرئیس قسمت 

تقریباا از او  مزایای .بود نابغه .گوید که کی باید چکار کنممی به منزند و خودش میبا من حرف  شدهذوب

 .بود مدیران بیشترو  تمامی کارشناسان

سواد مدیران را از میان افرادی با حداقل باید  هاشرکتدرست است؟ در این صورت در تمام  هاآیا تصور تکنسین

رویم به ما حل کردن مسائلی را میبه دبستان  وقتی .دهممیانتخاب کنند؟ توضیح  که توانائی عملی باالئی دارند
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به قیمت  هااز طریق مقدار پرتقال مثالا .رسیممیخط چهار عمل اصلی به جواب  5آموزند که حداکثر با می

سود را که خواسته  ،از هم هاآنآوردن قیمت فروش و سپس کم کردن  به دستو سپس با  یافتهدستفروش 

و در دوره  کنیممیدارند را حل  خط 10 مسائلی که نیاز بهدبیرستان  در .آیدمی به دستله بوده نهایی مسئ

همین ترتیب هرچه دانش  به .نیز حل کنیمدارند  حلراهخط  15ه در حدود را ک مسائلیتوانیم میکارشناسی 

تمامی از اتمام تحصیالت  پس .کنیممیرا پیدا  ترمشکلتوانائی حل کردن مسائل رود میکالسیک باالتر 

اما نکته مهم  رودمیدسته که مستقیماا در کار فعلی ما کاربرد دارند از یاد ما  آن جزبه ایمخواندهکه  هاییفرمول

را که  ترپیچیدهتوانیم مسائل مییعنی  ؛ایمفراگرفتهخطی یا بیشتر را  15حل کردن مسائل  این است که روش

 .کندمیو کاری ما نیز صدق  خصوصی مسئله در زندگی روزمره این .به فکر بیشتری نیاز دارد حل کنیم

 به فرزند اگر آیا ؟هستیم ایخانه اجاره چهقادر به پرداخت  کرد؟ رفتار باید چطور همسر خانواده با مثالعنوانبه

با مسائل و مشکالت کودکان چگونه  شود؟ مشغول کار به سالگی 9 همان از اینکه یا است بهتر برود دانشگاه

افرادی  از باید باشد این از ترپیچیده مسئله چنانچه .امثالهم ورد کنیم که بهترین نتیجه حاصل شود؟ وبرخ

 صرفبه را تکنسین اگر .دیکن عمل شانسی یا و دیبگیر کمک کارشناسی ارشد یا دکتری باالتر مانند بامعلومات

 که باشیم داشته انتظار توانیممین دیگر کنیم انتخاب باالرده مدیر عنوانبه آالتماشین با کردن کار در توانائی

 مسائلی سایر و ریزیبرنامه ،کارمواد اولیه،  تأمین برای الزم هایبینیپیش و شده اداره صحیح مدیریت با کارخانه

 برای اولیه مواد تهیه مثل مسائلی اینکه محضبه .شود انجام دیدهدوره دانشگاه در هاآن حل برای مدیر که

 مطرح شود (OR)1 گیرد قرار یندهآ ماه شش تولید برنامه در باید قطعه کدام تولیداینکه  یا ،بهینه زمانمدت

 ظرفیت مالی، منابع عملیات، در تحقیق دانش به که ستا مدیری یا مهندس وظیفه کار این .ماندمی وا تکنسین

 مدیریت برای مدیریت یا مهندسی دانش دارای فرد انتخاب پس .است مجهز و غیره CPM، ونقلحمل انبار،

 توضیح برایش باشد درکقابل تکنسین برای که ایگونهبه را موضوع باید و بوده صحیح کارخانه یا شرکت کردن

قادر به حل  تکنسین .مهارت دارد آنبه او فهمانده شود که نهایت توانائی او همان کاری است که در  باید .داد

توانند مسائل میکار در توانائی کسانی است که  این .نیست و امثالهم ها، اولویتونقلحملمانند  ایمسئله

 .باید از ایشان برای تصدی مشاغل مدیریتی استفاده کرد پس .پیچیده را حل کنند

تواند از پس حل مشکل میآید آنکه دانش بیشتری دارد بهتر میوقتی مشکلی در خانواده یا برای شرکت پیش 

را بشناسد و از  هاکه در دانشگاه یاد گرفته استفاده کرده و داده ترپیچیدهتواند از روش حل مسائل می او .بربیاید

دیگر سود پرتقال نیستند  مشکالت این .مشکل فعلی شرکت است برسد حلراهبه مجهول که همانا  هاطریق داده

                                                            
1 ORتحقیق در عملیات  
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حل معضالت  ال بردن فروش،، بانیاز موردبرق  جریانشدتار، کوره بخ برای تحملقابلبلکه حداکثر فشار 

گوید اگر مهندس توانست یک پیچ مانند من می تکنسین .آیدبرنمیکار از دست تکنسین  این .هستند...کارگری

 او .اندکردهاز اینکه اصالا مهندس یا مدیر را برای پیچ تراشیدن استخدام ن غافل .بتراشد حق دارد مافوق من باشد

افتادم که برای من  ماجرایییاد  به .اندکردهیی که دیده و توانائی در حل مشکالت استخدام هاآموزش به خاطررا 

 .اتفاق افتاد

 .آمریکا بوددر  کردهتحصیلیک مهندس مکانیک بودم و معاون فنی مدیرعامل کرج ارخانه قند ک مدیرعامل

با لباس کار بسیار کثیف و آلوده به روغن و مالس چغندر )مالس آخرین بازمانده از شیره چغندر است(  روزی

اعتراض کردم و گفتم با  بالفاصله .کرد خواست روی مبل بنشیندمیکه خستگی او را بیان  باحالتیوارد شد و 

من مهندس این عوض خسته نباشی شماست؟  آقای :گفت .دلخور شد سخت .کندمین لباس مبل را کثیف ای

شماره سه پرس خوبی نبود و همیشه  پرس .سه ساعت زحمت کشیدم و پرس شماره سه را سرویس کردم

 با .یادآوری کنید یک روز از حقوق شما کسر کنم به منپس یادتان باشد در آخر ماه  گفتم .کردمیدردسر ایجاد 

چون  دقیقااخواهید حقوق امروز مرا ندهید؟ گفتم، میحیرت گفت؛ من پرس شماره سه را سرویس کردم و شما 

به شما حقوق یک مهندس، یک خانه بسیار خوب سازمانی و یک دستگاه  ما .ایدزدهشما به کارخانه ضرر 

 ایدفراگرفتهتا از مغز و دانشی که  ایمدادهرا به شما  هااین ما .که برای ما پرس تعمیر کنید ایمندادهاتومبیل 

شود راندمان را باال برد، کیفیت میباید دائم در حال فکر کردن باشید تا ببینید به چه طریق  شما .استفاده کنیم

حقوق و  چهارمیکو تقریباا  امکردهتعمیر پرس تکنسین استخدام  برای .محصول را بهتر کرد و از ضایعات کاست

؛ آخر تکنسین گفت .بود بالفاصله متوجه نکته شد ایفهمیدهو  باسوادکه شخص  او .پردازممیما به او مزایای ش

بود این مسئله را  کافی .، این دیگر از ضعف مدیریت من و شماستگفتم .مربوطه حاضر به تعمیر این پرس نبود

 .دادن کار او پاسخ نافرمانی او نیست انجام .شخص خاطی برخورد کنمبا تا  درساندیمیبه اطالع من 

شده و  روبروبدبختانه با توجه به فرهنگ مدرک پرستی که در ایران رواج دارد صنعت ما با مشکل بسیار بزرگی 

اما در این میان خالئی به نام  ؛داریم وفوربهاین است که کارگر ساده داریم، کارگر ماهر داریم و مهندس هم  آن

روز باید با این معضل سر  آنرود ولی تا میفرهنگ غلط به جبر زمانه از بین  این .شودمیکمبود تکنسین دیده 

برای تحصیل که برای  نه .ان دبیرستان خواهان رفتن به دانشگاه هستندگآموختدانش 90%ایران تقریباا  در .کنیم

د جای یک ندکتر یا مهندس خطاب کنخانم صرفاا برای اینکه در لحظه عقد او را  دخترخانم فالن .داشتن مدرک

 داریخانهزند و به میکند و به دیوار می گیرد و سپس مدرک خود را در خانه قابمیجوان کاری و مستعد را 

را ممنوع ...، برقمکانیک، مثل مهندسی معدن هابه بعضی رشته هاخانماگر قدرت داشتم ورود  من .پردازدمی
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 .کردممیمانند پزشکی تضمین کافی برای کار کردن پس از اتمام تحصیالت اخذ  هاو در سایر رشته کردممی

 5یا  4گذرد تنها میکه حدود بیست سال از اتمام تحصیل او  تاکنوناست و  پزشکدندانآشنایان من  از خانمی

که  زمانی درشود و باید میبرای تحصیل این دسته از افراد هزینه سنگینی را متحمل  دولت .است کارکردهسال 

دانشجو درس بخواند و سپس از  چنانچه .شده است از او برای اعتالی مملکت استفاده کند آموختهدانشدانشجو 

 دارای باالترین درصدبلژیک اینکه  جالب .را هدر کرده است المالبیتدرسی که خوانده استفاده نکند سرمایه 

از  آموختهدانش آموزدانش 100یعنی از هر  ؛است 12%درصد تنها متقاضیان ورود به دانشگاه است و این 

ادامه تحصیل خاص و  رشتهیکبه  واقعاانفر یا  12نفر خواهان ورود به دانشگاه هستند و این  12دبیرستان تنها 

 بقیه .کنند تأمینی دوران دانشگاه او را هاتوانند هزینهمیورزند و یا دارای خانواده مرفهی هستند که میعشق 

 .کنندمیشروع به کسب درآمد  و کارشدهبالفاصله جذب بازار  اندگرفتهچون در دوران دبیرستان کاری را یاد 

 خراب برای هاتکنسین بعضی از یهاموذیگری مراقب که کنم اخطار جوان مهندسین و مدیران به باید اینجا در

می کارون کشت و صنعت نیشکر به من ورود از ماه سه حدود .دنباش جوان مهندس یا مدیر موقعیت کردن

 خون به به دالیلی که در باال ذکر کردم که داشتیم خوبی مکانیک تکنسین .بود شدهشروع برداریبهره .گذشت

 به انتها در و دادمی گوش هاآن هایحرفبه  لب بر پوزخندی با همواره .بود تشنه جوان مدیران و هامهندس

 باید دانممی خودم باشد الزم وقت هر .است نیامده تو به هافضولی این که دادمی جواب مشهود تقریباا  طریقی

فاضالب  جوی به و ریزدمی بیرون زیادی آب خنکآب لوله اصلی فلنج از که شدم متوجه روز یک .کنم چکار

 در بخصوص .است کارخانه یک در مهم مسائل از آن در جوییصرفه و مصرفی آب میزان .ودرمی کارخانه

 مسئله این کنندمی استفاده آب مصرف مداربسته سامانه از و نداشته دسترسی فراوان آب به که ییهاکارخانه

 با معمول طبق .گذاشتم میان در او با را مسئله و کردم مراجعه مذکور تکنسین به .کندمی پیدا بیشتری اهمیت

 ما .بود ایاحمقانه جواب .کنممی درستش برداریبهره پایان در باشه ،گفت و نگاه عاقل اندر سفیه پوزخند همان

 علت او از .یافتمی ادامه توقفی ترینکوچک بدون تولید کار بعد ماه 9 تا حداقل و کرده شروع را برداریبهره تازه

 ما د،دا پاسخ چیست؟ منظورت :گفتم .نبود پذیرشقابل من برای جواب این .نیست وقتش حاال ،گفت .پرسیدم را

 یا و بگو را علتش یا گفتم شدممی عصبانی داشتم کمکم که من .برداریبهره از بعد باشه گفتم .بلدیم خودمونو کار

 درست برای علتی اگر ،گفتم ؟دیدمی دستور شما ،گفت .داشت خبیثی نگاه .کن تعمیرش حاال همین و برو

 را آن نباید که دارد خاصی علت ،پرسیدم دوباره .بنویسید کار دستور لطفاا ،گفت .دهممی دستور نباشد آن نکردن

 .شودمی آب کردن خنک هزینه کلی .بدتر دیگه ،گفتم .است سرد آب لوله آن رآخ ،گفت کنید؟ درست حاال

 دستور .است درست .بله ،گفت و زد بارشرارت لبخندی ماه؟ 9 برای همآن برود، هدر آب این بدهیم اجازه چطور
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 تکان سری تکنسین .نوشتم را کار دستور باشم کرده درک خنکآب از را او منظور آنکه بدون من .بدهید کتباا را

 بعد دقیقه پنج .رفت شدمی عوض باید و بود شده پاره آن واشر که ایلوله طرفبه و برداشت را ابزارش و داد

 را هاپمپ تمام که زدندمی فریاد و دویدندمی واردیوانه همه .شدمی شنیده کارخانه جایجای از فریاد صدای

 با من رئیس .افتاد کار از کارخانه تمام تا کشید طول لحظه چند فقط .کنید متوقف را تولید خط .کنیدخاموش

 اگر و شدهقطع هاپمپ کننده خنکآب دادند پاسخ .پرسید را هاپمپ توقف علت و شد کارخانه وارد زیاد نگرانی

 کارخانه و رفتمی بین از تومان میلیارد چند ارزش به پمپ 200 از بیش بودند شده معطل دیگر دقیقه چند فقط

 کوتاه، هرچند توقف، هر قند کارخانه در .بود بزرگ فاجعه یکاینو  شدمی متوقف ماه 3 حدود در مدتی برای

 شدمی هاپمپ خسارت ارد تومانمیلی چند تنهانه سوختندمی هاپمپ اگر .رددا پی در خسارت تومان هامیلیون

و  سیلوها در شدهبریده یهانی فاسدشدن و کارخانه توقف براثر خسارت تومان ونمیلی صد چند از بیش بلکه

 من رئیس تومان بود( 6500 مزایا میمن در جنوب با تما برای مقایسه توجه بفرمائید که حقوق) .شدمی مزارع

 شیر بدذات تکنسین که لوله آن به دقیقه چند از کمتر در و پرداخت سرد آب شدن قطع دلیل جستجوی به

 که کشید فریاد سر او بر داشت کارخانه افراد از کافی شناخت ازآنجاکه .رسید بود بسته تعمیر برای را آن ورودی

 دستور ،گفتبا نشان دادن دستور کار با امضای من  و داد تکان سری مظلومانه تکنسین بسته؟ را آب شیر چرا

 وجودبااین ایشان ولی است سرد آب خط لوله این که گفتم ایشان به من .کردم اجرا را دبیری مهندس آقای

 برای را خود دل در .امخورده فریبی چه که فهمیدم فوراا  .کردم اجرا را مافوق امر هم من و نوشتند دستورالعمل

 من عمر تمام حقوق مجموع از دقیقه چند همان در وارده خسارت .کردم آماده زندان به رفتن و شدن اخراج

 تحویل را او و گرفت را تکنسین آن یقه که شد عصبانی قدریبه مافوق من باتجربه و آگاه مدیر اما ؛بود بیشتر

 .بشود گرفته تصمیم موردش در تا داد داشتند عهده به را کارخانه حراست زمان آن در که سپاه و بسیج نیروهای

سری افکنده از  با .من دفتر به بیا .نباش نگران ،گفت بود شده من لرزان بدن و پریده رنگ متوجه که رئیس

 و داد توضیحبرای من  را جوان مدیر – تکنسین مسئله که بود آنجا در و احساس گناه به دفتر رفتم شرمساری و

 به من و بود بزرگی درس .کنم خودداری امکردهن پیدا را آن شایستگی که زمانی تا دستور صدور از خواست من از

 به خاطراین خاطر و  به .یافتم نجات مافوق من، محترم مدیر مهندس حمید نقاش، آقای انصاف و پختگی لطف

 .من الزم بود تا آخر عمر مدیون ایشان هستم یی که برایهاو تشویق هاو سختگیری هاتمامی آموزش

 مدیریت روش بهترین -1-3

 و کشت به ورودم اوایل همان در را مدیر یک ناعنوبه زیردستان با رفتار مورد در درس ترینبزرگ و بهترین

 .آموختم باتجربه بسیار ولی سوادکم یهاتکنسین از یکی از کارون صنعت
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 که تسلط داشت خود کار به چنانآن اما داشت سواد کالس 8 فقط .بود برداریبهره واحد نوبت یک سرپرست او

 توسط صرفاا انقالب زمان تا و بود نو ارخانه)ک جوان مهندسین بجای را کارخانه هاهلندی انقالب زمان در

 که دیگر تکنسین دو و او به (شودمی گفته Commissioning دوران این به .شدمی اداره هلندی مهندسین

 آغاز زمان در .بود «کارآموز مهندس» من شغلی عنوان استخدام بدو در .دادند تحویل داشتند را او مشابه تجربه

 ای و مهندسین از خوشیدل هم او .کردم کارآموزی به شروع من و فرستادند ایشان نوبت به مرا برداریبهره

 خواهم را ممکنآموزش  بهترین بیاورم به دست را او دل بتوانم اگر که بودند گفته من به .نداشت جوان مدیران

 به باید اآلن که آوردمی ایبهانه کردممی سؤالی هم هرگاه .ببیند خود دوروبر مرا نداشت دوست اصالا او اما ؛دید

 نگرفته یاد زیادی چیز من و گذشتمی نوبت شروع از ماه یک حدود .داد خواهد مرا جواب بعداا  و برود جا فالن

 .کنم سؤال باالدست مدیران و رؤسا از توانستممی من و بودیم کار روز هفته یک فقط هفته سه هر ضمن در .بودم

 اطالعات .کنم ازخودراضی را او شده که طور هر باید من و بود شخص همان یادگیری برای منبع تنها پس

 زیاد احترام به کردم شروع .یافتممی دست اطالعات این به قیمتی هر به باید من و بود او نزد باارزش و اولدست

 زیردست که کنممی افتخار» قبیل از جمالتی با .داشت حضور سومی هم شخص وقتی الخصوصعلی گذاشتن،

تمام تالش خود را  ،داشت که کاری هر انجام برای فوریشدن  داوطلب او، غذای کردن گرم ،«کنم خدمت شما

 طوراین من چرا بود متوجه کامالا  و باهوشی مرد او .گفتممی را او مجیز حتی .آورم دستبه تا دل او را  کردممی

 که گفت شبیک .دادمین بیرون را اطالعاتش و داشتهنگه بسته را هالب همچنان دلیل همین به .کنممی برخورد

 .مبدهس در زبان پسرش به روز سه ایهفته که کردم پیشنهاد فوراا  .است ضعیف خیلی زبان درس در پسرش

می چه .بردی رو از مرا تو، گفت خنده با شبی تا دادم ادامه کردن خدمت و گذاشتن احترام به قدرآن خالصه

 گفتمی که ایکلمه هر کندمی جذب به خود را آب قطرات که اسفنج مانند بعد به لحظه آن از و بدانی؟ خواهی

 هم من .کرد به من کارها از بعضی یواگذار به شروع تدریجبه بعد ماه دو .سپردممی خاطر به و کرده یادداشت را

 تازگی برایمکه  حسرتی با شبیک .کردممی جلب را اواحترام  بیشتر هرروز و دادممی انجام را کار ،دقت نهایت با

 باالی زودیبه و گیریمی ترفیع زودیبه تو ولی رفت نخواهم باالتر این از من ،گفت .کرد صحبت به شروع داشت

 در حتی اما داد به من عامیانه زبان با را خود درس او .بیاموزم تو به را کردن مدیریت راه بگذار .شویمی من دست

 روشی هرگز ،کردممی تحصیل صنعتی مدیریت رشته در که زمانی چه و تجربه کسب اساس بر چه بعد، هایسال

 :گفت .نیافتم او روش از بهتر

 پای کنار و بگیر چماق یک چپ دست در و کن تعارف کارگر به و بگیر راست دست در را نان سال طول تمام در

 ضربه یک باریک ماه شش هر و بده نشان زیردستان به را چماق سر باریک ماه سه هر .کن پنهان صندلی زیر خود
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 بده نشان هاآن به .شود پایمال هاآن حق نده اجازه و باش صادق زیردستان با .بزن دارد را استحقاقش که کسی به

 و هاآن با را غذایت گاهی .بپرس را هاآن خانواده احوال مثالا  .داری توجه نیز هاآن مسائل سایر به کار از غیر که

 نده اجازه هرگز .بده گوش دلشان درد به حداقل بکنی هاآن به کمکی توانیمین اگر .کن صرف سفره یک سر

 زور سایر کارگران به است دیگر کارگر از ترقوی دلیلی به که کارگر یک که باش مراقب .برود در کار زیر از کسی

 تو غیاب در و داشت خواهند دوستت همواره زیردستان روش این با .نکند خود کارهای انجام به وادار را او و نگفته

 .کنندمی کار هم

 درزمانی حتی ،کاریکم و خود غیاب در کارگر نکردن کار با باشند کارگران میان در محبوبیت فاقد که مدیرانی

 دادهن انجام دلیل هر به و دادهمی انجام دبایمی که کاری برای همواره کارگر .شوندمی مواجه دارند، هم حضور که

می را هابهانه گونهاین فریب بیشتر باشد کمتر کار هایکاریریزه و فنون از مدیر آگاهی هرچقدر .دارد ایبهانه

 را تاوس سرپرستی تحت که واحد آن کارهای یکیک خود که است الزم جوان مهندسین و مدیران پس .خورد

 نیست ممکن عمالا  که دستورهایی صدور از نیز خود بدهد، فریبش نتواند کسی اینکه بر عالوه تا دهد انجام

 ورود براثر که)کالریفایر(  شربت تصفیه یهادستگاه از ییک شستشوی به شخصاا  من مثالعنوانبه .کند خودداری

 با نفر یک و است گرادسانتی درجه 80 دستگاه درون حرارت درجه .کردم اقدام بود شدهمتوقف ازحدبیش گل

 آن بدن سرد آب شلنگ با دیگر کارگر و راندمی دستگاه خروجی طرفبه آب فشار با را لگِ نشانیآتش شلنگ

 حتماا و بماند باقی دستگاه درون در ساعت یک از بیش توانستمین کسهیچ وجودبااین .کندمی خنک را کارگر

پایان تا  کار این انجام به نفر دوتنها  کردن مأمور حالتی چنین در .گرفتمی را او جای دیگری شخص باید

 .دهدمی مدیر ناآگاهی از خبر و بوده غیرممکن

 30 فاصله از را کارگر یک شما مثالعنوانبه .کندمین کار عمالا اما دهدمی نشان کار به مشغول را کارگر خود گاه

 مشغول کارگر که شودمی راحت خیالتان و است پمپ یک تعمیر مشغول ابزار یا وسیله چند با که بینیدمی متری

 .کندمی بسته و باز دائماا را پیچی و داده قرار پمپ روی ار ابزارها از یکی کارگر صرفاا  آنکهحال .است مفید کار به

 میان در معموالا  حالت این .بردمی لذت داده فریب را شما اینکه از هم کارگر و ندارد خستگی کاری چنین

 .هستند مدیر غضب مورد یا و شدهتنبیه دلیلبی بار دو یکی که شودمی دیده کارگرانی

 عمدی خرابکاری -1-4

 که دهدمی رخ ییهاشرکت در معموالا  اتفاق این .باشد عمدی یهاخرابکاری مواظب باید همواره مهندس یا مدیر

 از بردن لذت با و کنندمی سوءاستفاده خود موقعیت و قدرت از که مدیرانی یا منطقبی و زورگو مدیری
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 مقابل در اما برسند خود خواسته به اندتوانسته ظاهر در ایشان .شوندمی کارگران نارضایتی باعث نمائیقدرت

 توقف واقعی علت بندرت .شوندمی روبرو شرکت یا تولید خط مدتطوالنی یهاتوقف با مشهودی علت هیچ بدون

 موارد اکثر در شرکت صاحبان یا باالرده مدیران اینجا در .کرد متهم را کسی توانمین معموالا  و شودمی کشف

 او دست از که کارگرانی شودمی محکوم مدیر این وقتی .کنندمی محکوم و دانسته مقصر را واحد آن مدیرمسئول

 بیل سر یک شدن انداخته کارون صنعت و کشت در .اندگرفته انتقام اصطالحبه و شده خوشحال اندبوده شاکی

من را که به  حقوق .به بار آورد خسارت تومان میلیون 30 از بیش تصفیه واحد به خام شکر انتقال نقاله نوار روی

 کارخانه یک در .شودمی دیده نیز هاتکنسین یا کارگران از یکی اخراج از پس هاخرابکاری دسته این دارید؟ یاد

که از اعضای همان  کارخانه برق تکنسین اخراج از بعد روز نفر از کارگران از یک عشیره عرب بودند 700 آجر که

 و شد کنترل همزن دستگاه موتور تا اصلی ترانسفورماتور از مسیر تمامی .افتاد کار از واحدها از یکی عشیره بود

مسیر برق از  شخصاا .کردمین کار درنتیجه و رسیدمین موتور به برق اما نشد مشاهده قطعی گونههیچ

 بسته ودر جای خود  هاسیم .اشکالی وجود نداشت کمترین .ترانسفورماتور اصلی تا ورودی موتور را کنترل کردم

 از حاکی دینلبخ باتکنسین بودند  آناز اقوام  که کارگران از ایعده .رسیدمیموتور ناما برق به  ؛محکم بودند

 از پس و کرده احضار را او باید .بیندازد راه به را واحد این تواندمی تکنسین همان تنها که گفتند نم به پیروزی

 تسلیم لحظه آن در افتاده باشدزدم باید نوعی خرابکاری اتفاق میحدس  که من .بازگردانید سرکار به دلجوئی

کردن  کمی نازپس از  او .مدکر ابقا کارخانه در کار به پاداش و حقوقاضافه وعده با و مخواست را او .مشد

از  پس دقیقه 10.واحد بیرون بروم تا او اشکال را پیدا کند آنعذرخواهی مرا پذیرفت و از من خواست که از 

 و مگذاشت عمدی خرابکاری جریان در انتظامی را نیروهای بالفاصله من .افتاد راه به واحد اخراجی تکنسین ورود

 دوستان از یکی .کردند کشف را موضوعترفندهای پلیسی  بابا او و  خصوصی مذاکره و کمی وقت صرف با ایشان

 .بود داده قرار اتصال جعبه در دون لخت کردن سیمب را موتور به ورودی یهاسیم کاریاضافه وقت در تکنسین آن

 برق روپوش داشتن دلیل به اما است برقرار اتصال و رفته موتور داخل به برق سیم که شدمی دیده طوراین لذا

بود مجدداا اخراج و درخواست  شدهتنبیه شدتبه میتوسط نیروهای انتظاکه شخص را  آن .شدنمی موتور وارد

 با و شده ترساده بسیار خرابکاری اندشده یاهرایان و خودکار آالتماشین اکثر که اکنون .مدکردریافت غرامت 

 از دسته این با گذشتی کمترین بدون باید مدیر .شودمی ایجاد توقف هاساعت دستگاه برنامه در کوچک تغییری

 .نیفتد کارها جوراین فکر به دیگرکسی که کند تنبیه را خاطی شخص طورآن و کرده برخورد افراد

 ایمنی وسایل -1-5
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 هرگاه .هست زیردست کارکنان جان حفظ است مهندسین و مدیران تعهد در که سنگینی یهامسئولیت از یکی

 حتی یا اخراج کتبی، اخطار حتی موارد ایپاره در و بوده مدیرمسئول افتد اتفاق کارکنان از یکی برای ایحادثه

 این امندیده هم هاکتاب در و شودمین گفته جوان مدیر به معموالا  که نکاتی از یکی .است مدیر انتظار در زندان

 تأمین و پرکرده حادثه برگه فتدامی اتفاق کارکنان برای که ایحادثه ترینکوچک حتی برای باید که است

 بسیار نیز کارگر برای بلکه کندمی کم را مدیر مسئولیت بار تنهانه مسئله این .تگذاش جریان در را اجتماعی

 ساعتی از پس و شده کمردرد یا درددل دچار سنگین شیئی کردن بلند اثر در کارگری است ممکن .دارد اهمیت

باشد  شده داخلی آسیب دچار کارگر است ممکن که است حادثه این برگه کردن پر الزام علت .شود خوب حالش

 حتی یا و بعد روز دو یکی .است نیامده پیش ایحادثه که رسدمی به نظر طوراین و گرفتهآرام او درد موقتاا ولی

 بیمه باشد پرشده حادثه برگه حادثه زمان در اگر .شود داخلی دچار خونریزی کارگر است ممکن بعد ماه دو یکی

 شکایت مدیر از نیز کسی و شودمی حفظ کارگر وحقوقحق و کرده تلقی روز آن حادثه از ناشی را ناراحتی این

 غرامت پرداخت از و ندانسته حادثه آن با مرتبط را فعلی ناراحتی وجههیچبه بیمه صورت این غیر در .دکنمین

از بخشیدن  ترسختبخشیدن خود بسیار  گاه .ایدکردهکارگر را ناحق  آنناخواسته حق  شما .کندمی خودداری

 .دیگران است

 نیز سرمایه صاحبان یا دست باالی مدیران معموالا  و نشدهنوشتهکتاب مدیریتی  هیچ در که مهمی بسیار نکته

 و دستکش و کاله و کفش مثل ایمنی وسایل از استفاده به کارگر تمایل عدم کنندمین آن به ایاشاره

 و کفش پوشیدن از کشور شمال و جنوب مانند مرطوب و گرم نقاط در بخصوص ،کارگران .است ایمنی ماسک

 کارگر بارها ساده وسیله دو همین که است حالی در این و کنندمی خودداری بودن ترراحت به میل دلیل به کاله

 کارگران که است این دارد حقیقت اما رسدمی نظر به مسخره آنچه .اندداده نجات مرگ حتی یا و عضو نقص از را

استفاده از وسایل ایمنی  به نیازی دیگر و پیداکرده تبحر کافی اندازهبه که کنندمی احساس تجربه رفتن باالتر با

 از باید و دهدمی شیر بوی دهانت هنوز تو که گویندمی کارتازه کارگر به مسخره به گاه .دندارن خود جان حفظو 

 و خرید بجای که کنندمی توافق کارگران و صاحب کارخانه هاکارخانه از بعضی در .کنی استفاده ایمنی وسایل

 براثرمن این کار جنایتی است که کارفرما  ازنظر .بپردازند کارگر به را آن قیمت معادل ایمنی وسایل از استفاده

 کار این با دارند توان در که آنجا تا باید جوان مهندسین و مدیران .شودمیناآگاهی کارگر و نیاز مالی او مرتکب 

 ساختن وادار برای کافی قدرت دارایمیانی  مدیران از دسته این مواقع اکثر در که دانممی اما کنند مخالفت

 از معموالا  که هم کارگر ضمن در و نیستند پول بجای کارگر به ارائه و ایمنی وسایل خرید به سرمایه صاحب

و وجه  داندمین الزم را ایمنی وسایل یریکارگبه و شده صداهم کارصاحب با نیست برخوردار خوبی مالی شرایط
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)چیپ  شیار ایجاد مشغول بادی مته با که برخوردم کارگری به کارون صنعت و کشت در .دهدمی را ترجیح آن

 گرفته کج طوری را سرش و کردمی کار ایمنی عینک بدون او .بود متر یک قطر با فوالدی ایاستوانه رویزدن( 

 کار این اینکه توضیح و او به تذکر برای .نکند برخورد صورتش و چشم با استوانه از شدهکنده یهاتکه که بود

 که شدم متوجه من و زد لبخندی من طرفبه برگشتن با کارگر .دمش نزدیک او به باشد خطرناک تواندمی چقدر

 و چشممپرید توی  ریز فلز تکه یک پیش سال دو ،گفت شده؟ چه چشمت پرسیدم .ندارد چشمیک کارگر این

 کار عینک بدون بازهم و ایدادهازدست را چشمت یک ، توگفتم حیرت با .کنند تخلیه راچشم  آن شدند مجبور

 استاد دیگر و دادم دست از کار این در را چشمم یک من مهندس، آقای ،گفتبادی به غبغب انداخت و  کنی؟می

 چند باشد؟ احمق قدراین کسی است ممکن آیا .شدممی دیوانه داشتم .ندارم عینک به نیازی دیگر حاال .امشده

 و اکراه با .بیاید من نزد تا کردم صدا را او فریاد با .دیدم متری 28 ارتفاع در جوشکاری حال در را کارگری بعد روز

 بستن بدون دلیل چه به پرسیدم عصبانیت با .آمد پائین دارم چکار او با بداند خواستمی باال همان از کهدرحالی

 23 من مهندس آقای، گفت .بود قبلی کارگر پاسخ جنس از او پاسخ کند؟می کار ارتفاع آن در ایمنی کمربند

 چیست؟ هم با ما فرق پس ببندد هم( شاگردش به اشاره) او و ببندم کمربند من باشه قرار اگر .جوشکارم که ساله

 .را خود دست باالی مدیر هم و خانوادههم کرده، بدبخت را خودش هم کند سقوط اگر که کردم یادآوری او به

 لقب که نکشید طول چیزی اما بپردازم ایمنی لوازم از استفاده به کارکنان تشویق و راهنمایی به کوشیدم مدتی

 به وجودبااین .نبخشید اثری هم این اما خاطی کارگران کردن توبیخ به کردم شروع .دادند به من را نگهبان سگ

 .بپردازید مهم این به ایشان کردن وادار حتی و تشویق به و نشده ناامید کنممی توصیه شما

 .کنیدمییک عمل بکارید، عادت درو  :دانشمند بزرگ چینی در سه هزار سال پیش فرمود کنفوسیوس

پیگیری شما هم استفاده از وسایل ایمنی را اجباری کرده و با  اگر .کنیدمیبکارید، فرهنگ برداشت  عادت

سال ادامه  عادت درآمده و چنانچه بیش از پنج صورتبهاین کار  کمکمسختگیری با متخلفین برخورد کنید و 

دتی بستن ایران م در .بستن کمربند ایمنی است آنبسیار خوب  مثال .شودمیپیدا کند به فرهنگ تبدیل 

که سختگیری کم شد و  شدمیداشت این کار عادت  کمکم .و در این مورد سختگیری کردندکمربند را اجباری 

 ازآنجاکه کاناداییاما یک اروپائی یا آمریکائی یا  ؛کنندمیکمربند کسی را جریمه  به خاطردر حال حاضر بندرت 

 مردم به بستن کمربندند ه بودرا پیگیری کرد آناجرای  سرسختانهپیش بستن کمربند را اجباری و  هاسالاز 

در غرب  که انسانیک  امروز .به فرهنگ مردم تبدیل شد کمکمکردند و چون سختگیری ادامه داشت  عادت

رود میکمربند  طرفبهخودکار دستش  طوربهشت فرمان بدون اینکه فکر کند و پکند هنگام نشستن میزندگی 

 .کنندمیده عوض نرا روشن کرده و د موتورکه بدون فکر کردن  طورهمان درست .بنددمیرا  آنو 
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 کار در نقاط دورافتاده -1-6

 و کار محل رستوران غذای آشامیدنی، آب با آمدن کنار شودمین داده آموزش کسی به که دیگری مهم نکته

 قرار بزرگ شهرهای محدوده در که هاییکارخانه و هاشرکت در آشامیدنی آب .است درمانی – بهداشتی مسائل

 را شودمی توزیع شهر در و تصفیه آب سازمان توسط که را معمولی آب توانمی و نیست مواجه مشکلی با دارند

 محل در مکانیکی آب تصفیه دستگاه یک نصب است همراه زیادی امالح با معموالا  آب این ازآنجاکه البته .نوشید

می تأمینآب  چاه یا کار محل به نزدیک رودخانه از آب معموالا  شهرها از دور مناطق در .شودمی توصیه سکونت

 یک ناتومی آشامیدنی آب بودن سالم از اطمینان برای .شودمیرای مصرف ارائه ب تصفیه از پس آب این .شود

ی هاو میکروب بهداشتی کیفیت و محلول و معلق امالح ازنظر را نتیجه و داد نیرو وزارت آزمایشگاه به را نمونه

 .شودمی استفاده معدنیآب از امثالهم و خارک جزیره عسلویه، مانند جاهایی در .داد قرار مدنظر آنموجود در 

 این از سایرین اما بپردازند را ایهزینه چنین توانندمی مالی توانائی دلیل به نفت شرکت پتروشیمی و یهاکارخانه

 از بیرون را آن کمی نمک مقدار افزایش با سپس و جوشاند را آب توانمی حالت این در .زنندمی باز سر کار

 از باعث جوشاندن .است آب بجای چای از استفاده دیگر روش .دهید قرار یخچال در سپس و کرده خنک یخچال

 امالح از را آب جوشاندن ظرف باریک ایهفته باید گاه .شودمی امالح شدن نشینته و هامیکرب اکثر رفتن بین

 بسیار هاآن کندن گاهی و نشینندمی ظرف درونی بدنه روی سفیدرنگی رسوب صورتبه امالح این .کرد تخلیه

 یا دو مدت به را سرکه قسمت یک و آب قسمت سه از مخلوطی توانیدمی این صورت در .است ناممکن یا و سخت

 در شامپو با سر شستشوی از .شودمی تمیز ظرف و شدهکنده امالح این صورت در .بجوشانید ظرف در ساعت سه

 از یکی .شودمی مو ریزش باعث آب اچ پی بودن باال و شامپو رویهبی مصرف .کنید خودداری روزانه یهاحمام

 صابون باشد باالتر آب سختی هرچه .است صابون کردن کف ،آب سختی میزان دانستن برای هاروش ینترساده

 .کندمی کف سختیبه و کمتر

 خوراک .تاس پائین هزارتایی چند کارکنان داشتن دلیل به بزرگ یهاشرکت یا هاکارخانه غذای کیفیت معموالا 

 سعی و نکنید لج خود با .داشت را بودن خوشمزه انتظار نباید اما ندارد زیادی کمبود هاویتامین و کالری ازنظر

 مدتی از پس البته .است بهتر کالباس و سوسیس مصرف از مراتببه خوراک آن .بیایید کنار خوراک آن با کنید

 و ماست رستوران غذای با حتماا .کنیدمی عادت آن به و شدهمنحرف خوراک کیفیت از شما توجه خودکار طوربه

 یهاناراحتی یا مسمومیت از خوبیبه سه این .دکنی مصرف کنید، سیرمیکار  دورافتادهبسیار  درجاییو اگر  پیاز

 به باید شما که است ایمسئله این و شودمین داده میوه غذا با معموالا  .کنندمی جلوگیری خوراک کیفیت از ناشی

 باالست تعرق میزان که کشور جنوبی مناطق در .کنید استفاده تازه میوه از هرروز کنید سعی .کنید توجه آن
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 شما به مفرط خستگی و ضعف و خوردمی به هم بدن یونی تعادل درنتیجه و دهیدمی دست از نمک زیادی مقدار

 حالیبیاحساس ضعف و  چنانچه .کنید استفاده خود غذای در بیشتری نمک از مناطق جوراین در .دهدمی دست

 .شودمیسرم قندی نمکی توصیه تزریق ادامه یافت 

 داروهای از مقداری همواره که است الزم درنتیجه .است بیمارستانی و بهداشتی مراکز فقدان دیگر مشکل

 برایاست  بیوتیکآنتی عانوکه یکی از بهترین ا کالوکوآموکسیقرص  یبوست، اسهال، درمان برای موردنیاز

 که کسانی .شودمی توصیه نیز مسکن یهاقرص .باشید داشته خانه در احتمالی یهازخم یا هاعفونت از جلوگیری

 به توجه عدم اما شوندمی خبره خود کار در و بینندمی را آموزشی یهادوره بهترین کنندمی کار نواحی چنین در

و نخ کشیدن بین  کردن مسواک مثال بهترین .بزند صدمه شما به سخت تواندمی تنبلی براثر شخصی بهداشت

 متوجه جوانی دلیل به زمان این در .گیردمی قرار فلتغ مورد بسیار متأسفانه که است مرتب طوربه هادندان

 عالوهین صورت ا در .شویدمین شودمی وارد شما یهادندان به مرتبو نخ نکشیدن  نکردن مسواک از که آسیبی

 اثرات متوجه تدریجبه سالگی 40 حدود در شما و کنندمی رفتن تحلیل به شروع نیز هالثه هادندان پوسیدگی بر

افتند و یا میسالم هستند  کهدرحالیبه دلیل تحلیل رفتن لثه  هادندان .شویدمی دوران آن در خود کاهلی

 .است شده دیر خیلی دیگر وقتآن بدبختانه .شویدمی هاآنمجبور به کشیدن 

 عسلویه، سرخس، مانند دورافتاده مناطق در جوان مدیران و مهندسین گیر گریبان که مشکالتی بدترین از یکی

 حضور و تفریحی مراکز فقدان .است اعتیاد به ابتال شودمی...مسجدسلیمان هندیجان، آغاجاری، شوشتر، ماهشهر،

 متأسفانه .شوند معتاد مواد گونهاین به آسانیبه جوانان تا شودمی باعث مخدر مواد کنندگانتوزیع و فروشندگان

 اعتیاد مواد گونهاین به و اندبوده کار به مشغول منطقه در شما به نسبت بیشتری مدت که همکارانی حضور

 سخت که شویدمی متوجه کنید باز چشم تا و است مؤثر بسیار مواد این مصرف به شما تشویق در اندپیداکرده

 اگر تازه شد، خواهید سنگینی حیثیتی و مالی یهاهزینه پرداخت به مجبور اعتیاد از رهایی برای و شده معتاد

که اخیراا با نام نفرین  ایمادهآمفتامین، کُک و  ،مخدری مانند شیشه، کراک مواد .دبشوی اعتیاد ترک به موفق

شده و در کمتر از یک سال  کنندهمصرف هایاندامشدن  تکهتکهباعث  واردشدهکروکودیل از روسیه به ایران 

هشدار را  این .مراقب باشید سخت .شودمییافت  وفوربهالکلی واقعی و تقلبی نیز  یهامشروب .کشدمیمعتاد را 

 .بسیار جدی بگیرید

ر هیچ کارخانه بزرگی را د مثالعنوانبه .ای زیادی داردهبسیار سخت است اما امتیاز دورافتادهکار در نقاط 

ع نفت و گاز و ایصنایع کشور ما صن ترینبزرگکه یکی از  الخصوصعلی .سازندمیشهرهای بزرگ نمحدوده 

 هااما مزیت کار در این دست کارخانه ؛قرار دارند دورافتادهو  وهواآبهمه در مناطق بد  هاآنکه  است میپتروشی
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و به هزینه شرکت  کنیدمیکار  باتجربه، با مهندسین باسواد و شویدمیآشنا  هافنّاوریاین است که با آخرین 

 .گیریدمیکنید و کار یاد میخرابکاری 

 .بودم به هر ترتیب که بود خودم را به شاغالم نزدیک کردم شدهاستخدامزمانی که تازه در کشت و صنعت کارون 

 پمپ خانهگفتند که وقتی شاغالم وارد میحدود شش یا هفت کالس سواد داشت اما همه در کارخانه  شاغالم

 وقتی .بود باورنکردنیمهارت داشت که  هاپدر کار تعمیر پم قدریبه او .کنندمیبه او تعظیم  هاشود پمپمی

گذاشت و گوشش میمپ در حال کار پ جایجایآمد و سر آچار را روی میآچار بلند  با یک شدمیپمپی خراب 

کرد و زیردستان او میرا مشخص  شدهخرابمحل و نوع قطعه  دقیقاااز معاینه  بعد .چسباندمیرا به انتهای آچار 

هر زحمتی که بود خودم را به شاغالم نزدیک  با .گردانندمیقطعه پمپ را به خط تولید باز آنبا تعویض یا تعمیر 

آنچه  را خوانده بودم ولی هادانشکده درس پمپ در .یاد بدهد به منرا  هاکردم و از او خواستم که تعمیر پمپ

میهر مطلبی را که شاغالم توضیح  هرروز .در واقعیت در جریان بود بسیار فرق داشت من خوانده بودم با آنچه

فالن  فهمیدم که منظور ازمیدادم و در آنجا بود که مییم را با کتاب مطابقت هاداد یاد گرفته و شب آموخته

خواهند شافت وسط یک میمتوجه شدم که کارگرهای شاغالم  روزی .فرمول دخالت کرده چیستضریب که در 

شافت را آورده بودند و روی سر شافت گذاشته و با  قطرهممیله تقریباا  یک .خارج کنند آنپمپ را از حلزونی 

 .از یک ربع ساعت تنها نزدیک به نیم سانتیمتر از شافت بیرون آمده بود بعد .کوبیدندمیچکش به ته میله 

را متوقف و  هاآن کار .گل کرد مهندسیم .افتادم مکانیکالدر کارگاه  شدهنصبتن  صدششبه یاد پرس  ناگهان

رسیدیم  رفتیم و وقتی به پرس باهم .به کارگران دستور دادم پمپ را روی گاری گذاشته و همراه من بیاورند

از شافت پیدا کردم و روی شافت قرار دادم و  کمتر کمیمیله فوالدی با قطر  یک .پمپ را زیر پرس گذاشتند

آهسته و با  سپس .سوار شد آنباال به میله رسید و محکم روی  صفحه .آهسته قطعه باالی پرس را پائین آوردم

 .از حلزونی پمپ خارج شد خمیردندانثانیه مثل  30در کمتر از  شافت .پائین هدایت کردم طرفبهدقت پرس را 

بعدی را هم زیر پرس قرار  پمپ .برایم دست زدند و من مست از غرور دستور دادم پمپ بعدی را بیاورند کارگرها

 حلزونی تمامیشنیدم و ناگهان  «چرق»صدای  چند .بیشتر پرس را پائین آوردم نفساعتمادبهدادم و این بار با 

 میلیون 1.5خسارتی در حدود  من .گچ سفید شد مثل رنگم .روی زمین ریخت خردشدهخرد شد و صدها تکه 

و یا به  کارکردهبدون حقوق  هاسالباید خواستم این رقم را بپردازم میتومان به شرکت وارد کرده بودم و اگر 

جبران کنم و نه  اپول داشتم که خسارت ر نه .ترسیده بودم حسابی .کردممیطریقی خسارت کارخانه را جبران 

کمک کرده بود یاری خواستم و  به مناین لحظه از خداوند که همیشه  در .دانستم که چکار باید بکنممی

ریان را ج ظاهراا .اغالم بشاش و خندان بودچهره ش ولی .اول وحشت کردم من .شاغالم پیدا شد سروکلهبالفاصله 
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افت رو به از این به بعد ش هابچه .فکرت خوب استفاده کردی از .باریکال مهندس گفت .برایش تعریف کرده بودند

مهندس ما روز پیش روی شافت  آقایبعد زیر گوش من گفت  و ؛تون داد در بیارینهمین طریق که مهندس یاد

 با .بود که متوجه اشکال شدم اینجا .خشک خشک بود دومی .پمپ اول گازوئیل ریخته بودیم که نرم بشود

 .را بتراشد آنحلزونی ریخته و تراشکاری  گریریختهدستور داد  کنانخنده .باید چکار کنم حاالوحشت گفتم 

 .یرمگتوانم به هزینه شرکت کار یاد بمیراحتی کشیدم و متوجه شدم که چطور  نفس

من دو  پسر .دوران بگویم تا اگر به چنین جاهایی رفتید خیلی شاکی نشوید آنی هااز سختی هم کمیبد نیست 

در مورد نبودن  قبالا  .به تهران بروم امخانوادهتوانستم برای دیدن میسال و نیم داشت و من هر یک یا دو ماه 

 خواندممی «خرگوشهآقا »وقتی خود را به خانه رساندم و پسرم را که  .امدادهیح ضتو «تورحشم »وسیله نقلیه و 

مرا  پسرم .ماندم مبهوت .خودم خشک شدم درجای .«باباسالم عمو »من دوید و گفت  طرفبهصدا کردم با وجد 

صدا کند  هاآنافزودن عمو به اول نام را با  هاآنهمه برادران و دوستان که عادت کرده بود به  او .شناختمین

خودم را به حمام  سرعتبه .بود سختی ضربهو  مرا عمو بابا صدا کرد پس .تصور کرده بود اسم من هم بابا است

 .گریه من بشود هقهقرساندم و هر دو شیر آب را تا به آخر باز کردم تا صدای آب مانع از شنیده شدن صدای 

فرستادم و لعنت بود یک ربع زار زدم و به بخت بد خودم که مرا برای کار به مکانی چون کارون فرستاده  حدود

 .آینده خود را مدیون همان کشت و صنعت کارون هستم هایموفقیت تمامیمن  آنکهحال .آرام شدم

 .باشید پیشکسوتان اطالعات آوردن به دست کمین در -1-7

 رده مدیران و رؤسا نزد فقط کار به مربوط اطالعات که است تأکید به الزم اما امگفته مطلبی هم قبالا مورد این در

 از خبری کمترین باال رده مدیران و دارد ماشین یا دستگاه یک ساده کارگر که اطالعاتی بساچه .نیست باالتر

 .نکنید توجه است مقام چه در و کسی چه اطالعات دارنده اینکه به و نهراسید هرگز پرسیدن از لذا .ندارند هاآن

 خود باالدست مسئولین و فنی دفتر از که بود آنی از بیشتر بسیار گرفتم یاد ساده کارگران از من که مطالبی

 از کسی کمتر که کنندمی عایتر و دانندمی را نکاتی هستند دستگاه با مستقیم تماس در چون ایشان .تمآموخ

 بگوئید دیگران به و کرده تشکر حتماا کسی از چیزی فراگیری مقابل در که نکنید فراموش هرگز .است آگاه هاآن

 و کندمی تشدید شما به بیشتر نکات آموختن به را ایشان رغبت مسئله این .ایدگرفته یاد او از را مطلب آن که

 .شویدمین مواجه «دانممین چیزی مورد این در من» دروغین جمله با خود سؤال مقابل در هرگز

 کارخانه تعطیلی دوران منتظر و کرده یادداشت را سؤال دانستمین را آن جواب کسی که برخوردید سؤالی به اگر

 خود سؤال جواب توانیدمی و دارد وجود ماشینی یا دستگاه هر کردن باز امکان زمان آن در .باشید تعمیرات برای
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 .بگذارید میان در دیگران با را شدهکشف تازه اطالعات آن فوراا باید که است این مهم بسیار نکته .بیابید عمل در را

 آن در مشکلی آمدن به وجود صورت در و شده شناآ مسئله آن با شما انزیردست اوالا  .دارد خاصیت دو کار این

 یکی شب دل در مدیر با تماس که باشید داشته یاد به .شوندمی (شبنیمه)بخصوص  شما وقت مزاحم کمتر نقطه

 خود زیردستان دانش کنید سعی دهیدمی اهمیت خود شب خواب به اگر .کارهاست ترینطبیعی و ترینبدیهی از

 را خود معلومات که کنندمی توصیه شما به احمق افراد معموالا  که است حالی در این ؛ ودهید افزایش هرروز را

 با را خود اطالعات تمامی باید شما .باشند محتاج شما به همیشه تا نگذارید میان در کسی با و کرده مخفی

 ایتازه حرف همیشه هستید جدید مسائل و نکات فراگیری پی در همواره شما ازآنجاکه اما ؛شوید شریک دیگران

 نکته این .رود باال باالدستان و زیردستان نزد شما شأن و احترام شودمی باعث مسئله این و دارید گفتن برای

 .دارد جادوئی اثری شما با هاتکنسین تعامل در بخصوص

 در را قندسازی دوره که هاتکنسین از یکی روزی .در نیشکر کارون بودم نوبتسال داشتم و سرپرست یک  28

 را تا 7 موجود سانتریفوژ 15 از کندمی کار ظرفیت نصف با کارخانه که امروز ،گفت به من بود دیده هاوائی

 چند به کند کار ظرفیت تمام با کارخانه اگر نیست معلوم .ایمداده قرار مصرف مورد یدکی قطعه صورتبه

 مطالعه دقت با را سانتریفوژها کتابچه تعمیرات زمان و تابستان طول در ازآنجاکه .داشت خواهیم نیاز سانتریفوژ

 خود معلومات به که او .است زیادی سانتریفوژ تعداد این هم نهایی ظرفیت در کردن کار ای، برگفت بودم کرده

 دهید؟ توضیحرا  مسئله این شودمی ،گفت استهزا با دانستنمی نظرصاحب وجههیچبه مرا امثال و نازیدمی بسیار

)بچ به یک دور کار کامل یک  بچ یک کار زمان ،پرسیدم باشد؟ کافی سانتریفوژ تعداد همین است ممکن چگونه

 مگر ،گفت .دقیقه 3:42 حدود گفتم .دانممین گفت باالخره و کرد فکر کمی است؟ چقدر شود(میدستگاه گفته 

 به را نهایی ظرفیت اگر لذا .است نوشته طوراین آن راهنمای دفترچه در ولی .نه ،گفتم ؟ایدزده کرونومتر شما

 در سانتریفوژ شش حدود که بینیممی کنیم تقسیمکند میکیلو شکر تولید  700که حدود  بچ یک ظرفیت

 در اتفاقبه .کنیم محاسبه را بچ یک نازم برویم ،گفت ناباوری از حاکی ایچهره با .است موردنیازتولید  حداکثر

 .کردیم سنجیزمان را و شروع بارگیری مجدد تخلیه زمان تا بارگیری لحظه از و ایستادیم سانتریفوژ یک مقابل

 تقسیم بچ هر از خروجی وزن به را کارخانه اسمی تولید تن هزارپنجاه و دویست سپس .بود ثانیه 3:41 جواب

مین دیگر را یکیاین، گفت و داد تکان سری حیرت با او که بود اینجا در .رسیدیم دستگاه 5.5 جواب به و کردیم

 که باشد شما مانند یکیشخص  آن شویم محروم ترقی از لیسانسه یک به خاطر است قرار اگر امیدوارم .دانستم

 یک ناده از خود کاری عمر در که بود ییهاتعریف ترینشیرین از یکیاین و ؛آموزدمی ما به هم چیزی حداقل

 .شنیدم همکار
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 دهان از اطالعات قاپیدن برای آمادگی و ذهن حضور داشتن ضمن همواره و نداشته ابا پرسیدن از هرگز پس

 به دست و دائم مطالعه مگر نیست ممکن این .باشید داشته ایشان به گفتن برای تازه حرفی کارگران و هاتکنسین

 این در آنچه که است این توجه شایان نکته .کنیدمی کار آن در که جایی مورد در اطالعات بیشتر هرچه آوردن

 همه که سازدمی مهندسی یا مدیر شما از درنهایت و آمده شما کار به نیز آینده کارهای در گیریدفرامی موقعیت

 .بود خواهند او خواهان

 شرح وظایف و حدود اختیارات -1-8

 کوچکای هکارخانه یا هاشرکت .بخواهید شرکت از کتبی طوربه را خود اختیارات حدود و وظایف شرح همواره

 شما از را کاری هر انجام بتوانند آینده در تا کنندمی خودداری اختیارات حدود و وظایف شرح ارائه از معموالا 

 کتبی صورتبه را دو این اصرار با باید لذا .کنند مواخذه را شما بتوانند آمد پیش مشکلی کهدرصورتی و بخواهند

 اگر که اینجاست مهم نکته .کنید عمل خود اختیارات حدود در و کرده عمل خود وظایف به دقیقاا سپس .بگیرید

 ایراد دایداده انجام خود میل با مطابق و صحیح طوربه و بوده شما اختیارات حیطه در که کاری به شما مافوق

 غیر در .ایدکرده اقدام و گرفته تصمیم خود اختیارات حوزه به توجه با که شوید یادآور و کرده مقاومت باید گرفت

 .شویدمی میسردرگ دچار و شده لوث هامسئولیت این صورت

 .دهید انجام احسن نحو به را خود کار دهندمی انجام شما هایردیفهم آنچه به توجه بدون

 فراموشی به عمداا  سخت کارهای از بعضی کنند،می کار ساعته 24 که دسته آن در بخصوص ،هاکارخانه در

 شما از آنچه و مراجعه تولید راهنمای یهاکتابچه به .شودمی محو هم هاباالدستی ذهن از کمکم و شدهسپرده

 هاردیفهمبا  شما مدیریت تفاوت کوتاهی مدت از پس .دهید انجام وکاستکم بدون را است شدهخواسته

 در مثالعنوانبه .شودمی شما زودهنگام ترفیع باعث و قرارگرفته ارشد مدیران تشویق مورد و شدهمشخص

 و شدهگرفته نمونه نیشکر شربت از باید ساعت هر که بود شدهنوشته کارون صنعت و کشت برداریبهره راهنمای

یا کاهش  افزایش مقدار و شده گیریاندازه مولکول ماکرو ماده یک افزودن براثر دزائ مواد شدن نشینته سرعت

 پله 84 دبایمی کرد گیرینمونه شربت از شدمی که اینقطه به رسیدن برای .ددگر تنظیم شربت به مولکول ماکرو

 پس و گرفتم عهده به را کار این شخصاا  .بود شدهفراموش هانوبتتمامی  در کار این دلیل همین به و رفتیممی باال

 دیگر نوبت دو با داشتم عهده به را آن سرپرستی من که نوبتی در شربت کیفیت رفتن باال تفاوت روز سه از

 تشویق مورد ضمن .کردم بازگو را علت هم من و شدند جویا را تفاوت این علت باالدست مدیران .گردید مشخص

 از بعضی تا شد باعث مسئله این البته .دهند ادامه را کار این که شد داده دستور هم هانوبت سایر به گرفتن قرار



 

29 
 

 .دادم انجام بهتر و تردقیق را خود کار هرروز هاحرف این به توجه بدون .بنامند طلبفرصت یا متملق مرا همکاران

 هرساله بازرسی برای که نفت شرکت فنی بازرسی گروه ارشد مهندسین از یکی که شد چنین نهایی نتیجه

 رؤسای از یکی کهمیهنگا و داده قرار موردتوجه مرا عملکرد آمدندمی کارون به خود امر تحت گروه با کارخانه

 مرا بود خواسته یاری ایشان ازبنیاد  قند یهاکارخانه اداره برای فعال یمدیرعامل یافتن برای مستضعفان بنیاد

 به من عالی مزایای و حقوق با کرج قند کارخانه یمدیرعامل و مدیرههیئت در عضویت درنتیجه .کردند معرفی

 .ماندمی دور هاچشم از خوب کار که کنید تصور مبادا .شد پیشنهاد

 .دهدمی قرار شما اختیار در کارخانه / شرکت که وسایلی از نگهداری -1-9

 مثالا  .دهد قرار شما اختیار در را وسایلی کارخانه / شرکت که کندمی ایجاب شما کار نوع موارد از بعضی در

 گاهی و همراه تلفن و اتومبیل به نیاز باشند داشته نظر تحت کار ساعات طول در را وسیعی مناطق باید که افرادی

 مراقبت در .دارند...فتوکپی دستگاه ،دورنگار ،رایانه قبیل از اداری یهادستگاه به نیاز مالی مدیر و داشته اسلحه

 هرگز .کنید خودداری شدتبه دوستان و همکاران به هاآن دادن قرض از و کنید دقت سخت وسایل گونهازاین

 برای اداری آالتماشین از استفاده حتی .اتومبیلی را که شرکت در اختیار شما گذاشته به کسی قرض ندهید

 از سوءاستفاده به متهم گاهی و سنگین غرامات پرداخت بهمحکوم گاه .است بزرگی اشتباه دوستان و همکاران

 به حاضر که بفهمانید دوستان به لبخند با همراه عذرخواهی یک با .شویدمی شرکت یهادستگاه و موقعیت

 دوست دلخوری از ترمهم خیلی شما کاری سابقه و آبرو اما شوند دلخور شما از است ممکن .نیستید کاری چنین

 .است پرتوقع همکار یا

 مزایا و حقوق از صحیح استفاده -1-10

 مزایای و حقوق از خوب بسیار تجربه کسب بر عالوه روندمی دورافتاده مناطق به که جوانی مهندسین و مدیران

 و حقوق این از که دهدمین یاد ایشان به کسهیچ اما ؛برخوردارند شهرها در خود همکاران با مقایسه در بیشتری

 قاچاق کاالی همواره مرزی شهرهای و جنوبی یهااستان شهرهای در .کنند استفاده باید چگونه بیشتر مزایای

 به دست خوبی نسبتاا پول زندگی در بار اولین برای که جوان مدیر .دارد وجود بزرگ شهرهای از کمتر باقیمتی

 و لباس مقداری فقط مناطق آن در کار هایسال انتهای در درنتیجه و شودمی خرید به وسوسه دائماا آوردمی

 موردبی خریدهای از خودداری با آنکهحال .برد خواهند یادگار به کن درست ذرت دستگاه مثل دردنخوربه سایلو

 اکثر .بروند در شهری بهتر بعدی کار محل به پردست با کار پایان در توانندمی اندازپس برای برنامه داشتن و

ی دور و شهرهای محروم هابه دلیل نداشتن سابقه کار اجباراا به کارخانه آموختهدانشمهندسین و مدیران تازه 
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سال در  5متوسط حداکثر  طوربه و اندشدهتبدیلسال کار به مهندس یا مدیر خوبی  5س از حدود اما پ ؛روندمی

 و ؛اندشدهتبدیل باسوادیسال به مهندس یا مدیر الیق و  5یا مدیر یا پس از  مهندس .مانندمیآنجا باقی 

 .شوندمیبا شرایط خوب  هاآنصاحبان کار در شهرهای بزرگ خواهان استخدام 

 است؟ مهم دورافتاده کاری مناطق در همسر حضور آیا -1-11

 ایشان اختیار در مناسبی خانه معموالا  باوجودآنکه مناطق، این در جوان مهندسین و مدیران همسر حضور .یبل

 نصیب که آرامشی و آسایش بر عالوه شود،می هاآن ناراحتی باعث نیز تفریح هرگونه فقدان و گیردمین قرار

 حضور .داردبازمی هستند غریزی اما ناخوشایند که کارهایی به زدن دست از را مجرد شخص کندمی زوجین

 همه بر عالوه .است فساد طورکلیبه و قمار الکل، مخدر، مواد به ایشان نشدن نزدیک برای تضمین بهترین همسر

 را یکدیگر عادات کرده آشنا بیشتر یکدیگر خلقیات با را جوان مرد و زن ،اقوام سایر و والدین از بودن دور هااین

 زناشویی زندگی قوام و دوام و برده باال را دو هر تحمل آستانه هاآن زندگی در دیگران دخالت عدم و شناخته بهتر

مسئله عالوه بر سرگرم  این وطرف دیگر احتمال استخدام همسر نیز بسیار زیاد است  از .کندمی تقویت را هاآن

 خانگی باکیفیت غذائی برنامه اینکه ترمهم نکته .کندمیچشمگیری تقویت  طوربهکردن او اقتصاد خانواده را 

 .دارد میمه نقش هاآن سالمتی دوام در مسئله این و داشت خواهند

 :دوم فصل

 ؟رفتار کنیم باالدست مدیران با برخوردچگونه  -2-1

 .کنم اشاره مدیریت در طالئی قانون سه به چیز هر از قبل باید اینجا در

 .گویدمی درست همواره رئیس :اول قانون

 .کندمی اشتباه گاهی رئیس :دوم قانون

 .کنید مراجعه اول قانون به :مسو قانون

 افراد حالدرعین .بگیرد ایراد او از یا و نکردهعمل او یهافرمان به زیردست افراد دارد دوست رئیسی کمتر

 و بوده وارد خود کار بهو  باسواد رئیس اگر بخصوص دارند، قرار رؤسا عنایت و لطف مورد کمتر هم گوقربانبله

 که مدیرانی مورد در مسئله این .باشد نداشته چین قاب دور بادمجان افراد تمجید و تعریف به ینیاز درنتیجه

 دقیقاا  باشند زده تکیه خود صندلی بهیا فامیل بودن با صاحب شرکت  روابط اساس بر صرفاابوده و  سوادبی
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 قربان، چشم ( بیشترلیاقتبی و سوادبی تنبل، مهندسین و مدیران معموالا ت )زیردس فرد هرچه و است برعکس

 اشکال .دندار کفایت ددانمی خود زیرا آیدمی خوششان بیشتر بگوید...بفرمائید امر هرچه شود،می اطاعت

 کمکم و گذاشته صحه نادرست مدیر ناالیقچشم قربان و اطاعت امر گفتن زیردستان روی کارهای  اینجاست که

 ایشان از دانندمی را شایسته او زیردستان از عده این فقط ازآنجاکه .دارد را الزم شایستگی که شودمی باورش

 و کاردان افراد و کرده جمع خود دور را افراد قبیل این است ممکن که آنجا تا کنندمی سعی و آمده خوششان

 کم یا و ده زیان ایشان مدیریت تحت واحدهای عموماا  که است دلیل همین به .برانند خود قسمت از را بالیاقت

 شرکت منافع به توجهی که هستند خود یتعموق و میز حفظ فکر به قدرآن مدیرانی چنین بدبختانه .هستند بازده

 زیردست افراد از نفر چند معموالا  و دارند خود واحد زیان و ضرر کردن توجیه برای ییهابهانه همیشه و ندارند

یا  ایتوصیه مدیران ازآنجاکه .(اندبودهن گوقربانبلهدسته که  آن)بخصوص  کنندمی معرفی مقصر را خود

 در را کشاورزی یا صنعتی واحد چندین سرنوشت که باالتررده مدیران توجه و موردعالقه دلیلی به خانوادگی

 در را لیاقتبی مدیر آن همچنان شرکت زیان و سود گزارش به توجه بدون مدیران ارشدقرار دارند  دارند دست

 .دنکنمی ابقا خود پست

اشتباه است برخورد کنیم تا در صورت درست بودن یا  چگونه با دستوری که ایمان داریم -2-2

 .به نفع ما تمام شود درهرحالنبودن تصور ما و 

 و ستا اشتباه کامالا  شما نظر بهکند که میدستوری صادر  شما شایسته و کاردان مافوق مدیر که رسدمی زمانی

 و باشرف انسان یک .و خسارت به بار خواهد آورد است شرکت زیان به ایشان دستور اجرای که دارید حتم شما

 باید او .داندمی خود وظیفه ا( راست المالبیت به متعلق شرکت موارد اکثر درکت )شر منافع حفظ که باوجدان

 کرده صادر را دستور که مدیری بهمرتبط، ذکر موارد مشابه و غیره  هایفرمول، دالیل تمامی ذکر با را خطا این

رئیس نظر  آقای»بگوئید  اگر .زیادی دارد مسئله اهمیت بسیاراینجا نوع گفتن  در .دبگوی خصوصی طوربه است

 ازچه کسی »و حتی ممکن است بگوید  شودمیبه مافوق شما برخورده و ناراحت  «استشما به این دالیل غلط 

 :است ترتیباینبهگفتن  روش .رنجدمیو از شما  «از کی تا حاال فضول کارخانه شدی؟»یا  «تو نظر خواست؟

دچار  هافرمولاجرا کنیم با توجه به این دالیل و  را شمانظر من چنانچه دستور  به .رئیس من مشکلی دارم آقای

نظر »کنید؟ نکته کلیدی در اینجا  راهنماییاست مرا  ممکن .کنممیدانم کجا اشتباه نمی .شویممیخسارت 

 .نه نظر مافوقزنید میخود حرف  موردنظردر  شما .است «من
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 شما و آیدمین پیش مشکلی هیچ کند اصالح یا و گرفته پس را خود دستور که پذیرفت و شد قانع رئیس چنانچه

 حفظ را وی آبروی و ایدشده نادرستی کارانجام  از مانع شما .گیریدمی قرار خود مافوق مورداحترام بیشتر

 شما رده در ترفیع برای موقعیتی هرگاه که است بدیهی .کردندمیافتاد او را مواخذه میاین اتفاق  اگر .ایدکرده

خود او را از  موقعبهباشد شما با تذکر  هرچه .کندمی معرفی ترفیع این برای را شما زیاداحتمالبه آید پیش

 تالش و سعی تمام با که شماست وظیفه کرد کیدأت خود دستور اجرای بر رئیس اگر ماا ؛ایدکردهدردسر خالص 

 اول حالت .آیدمی پیش حالت دو .کنید اجرا ممکن نحو بهترین به و موموبه را او دستور و با دقت کافی خود

 بوده درست شما مافوق دستور و ایدکردهمی اشتباه که شویدمی متوجه شما و نیامده به وجود مشکلی هیچ اینکه

 از باید شما .است طبیعی کامالا این و ایدگرفته درسی خود مافوق از شما و نیفتاده اتفاقی هیچ .خوب بسیار .است

 آورده بیرون اشتباه از را شما اینکه از تشکر و رئیس به مراجعه مواقع جوراین در البته .بگیرید یاد کار خود مافوق

 در و کندمی پیدا بیشتری رغبت شما بیشتر هرچه آموزش به مافوق .است مفید و بجا بسیار و بوده شما وظیفه

می قدردانی او هایراهنمایی از شما که شده متوجه او .آموزدمی شما به دانیدمین که را دیگری نکات نیز آینده

 .کنید

 .است شده زیان دچار شرکت و افتاده اتفاق عمالا  بودید داده تذکر آنچه و بوده شما با حق که است این دوم حالت

وقوع این اتفاق را به مافوق خود  قبالادر این مورد که شما  حتی .است مطلق سکوت کار بهترین حالت این در

 خودششما  مافوق .اصالا اتفاقی نیفتاده است اینکهمثل درست .با همکاران نیز حرف نزنید ایدبودهتذکر داده 

 چنین در .بودید داده تذکر را مسئله این شما که دارد یاد به قطعاا و شده خود دستور بودن غلط متوجه خوبیبه

 بودم کرده عرض شما خدمت که من» نگویید رئیس به( باشد کارکنان سایر حضور در که بخصوص) هرگز مواقعی

 اما؛ شودمی ناراحت اشتباهش شدن کشیده رخ به از شما مافوق .«نکردید توجه شما اما ؛است اشتباه دستور این

 به و تائید را شما حرف اجباراا شرمندگی از شدهسرخ صورتی باو  پیداکردهحالت انفعالی  شماست با حق چون

 را، خود مافوق شما .ایدشدهبزرگ خطای یک مرتکب شما اما ؛گویدمین هیچ یا و کندمی اعتراف خود خطای

 به وجوداست(  شدهدادهشرح  2-2)در  نهفته مسئله یک و ایدکرده سرشکسته دیگران، حضور در بخصوص

 او .سپاردمی به خاطر شما را حرف از ناشی شرمندگی و ناراحتی اما کندمی سکوت زمان آن در مافوق .ایدآورده

 تنبیه ایدشده مرتکب که خطایی برابر چندین شما را که است وقتآن .بزند سر شما از اشتباه یک تا کندمی صبر

 مسئله این قبالا که نیاوردید خود روی به اصالا و کرده سکوت اگر اما ؛آورددرمی را روز آن تالفی خالصه و کندمی

 حفظ را آبرویش شما و نیستند آگاه قبلی تذکر موضوع از دیگران که شودمی خوشحال ایدبوده داده تذکر را

 بار و پیداکرده بیشتری ارزش شما حرف بعد به آن از و آمده به وجود مثبت نهفته مسئله صورت این در .ایدکرده
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 نشان شما آخر .کندمی توجه شما هایحرف به بیشتری اعتبار و دقت با تذکر دهید ایشان به موردی در که دیگر

که میضمن هنگا در .شودمی گرفته نظر در بعدی ترفیعات در مسئله این و دانیدمی خوب را خود کار که دایداده

 و گرفتم یاد خطا و سعی با من را روش این .کندمیتعریف  هاآننزد  اکند از شممیخود صحبت  هایردیفهمبا 

 .بندید کار به و فراگرفته را رایگان درس این شما آنکه امید .سنگینی پرداختم تا این روش را یاد گرفتم هزینه

 نهفته مسئله -2-3

 کار شما وقتی .ماندمی باقی انسان دل در نفر یک به نسبت که است بدی یا خوب حساز  عبارت نهفته مسئله

 بد یا خوب احساسی شما به نسبت شود دیگری دلخوری یا خوشحالی موجب که دهید انجام بدی یا خوب

 مورد در شخص آن شود قرار چنانچه بعد، سال چند حتی ،بعدها .کندمی حفظ همیشه را احساس این و پیداکرده

 قضاوت احساس همان اساس بر بیاورد یاد به شما به نسبت را خود احساس دلیل آنکه بدون کند قضاوت شما

 .گوید پاسخ سر تکان با را زیردستان و کارگران سالم جواب داشت عادت ایکارخانه رئیس موردی در .کرد خواهد

 منی یک کله اون بجای مهندس، قایآ»ت، گف بود شده ناراحت حرکت این از سخت که کارگرها از یکی روزی

 ساخته منفور شخصی مدیر این از دیگر کنندهناراحت رفتار چند و حرکت این .«بده نوتک تو گرمی 100 نوزب

 .دکردنمی معرفی لیاقت فاقد را او و شکایت مدیر آن از همه بود شده تشنج دچار کارخانه که بعد سال یک .بود

 با او که آوردمی یاد به کسی کمتر .آیدمی انبدش مدیر آن از دلیل چه به که ندنداشت یاد به کارگران از یکهیچ

 به نسبت که احساسی به توجه با هاآن همه کرده اماحرکت ناشایستی  زمانی دریا  گفتهمی سالم جواب سر تکان

 که احساسی یعنی ؛«نهفته مسئله» گویندمی حالت این به .او جبهه گرفته بودند علیه داشتند خود دل در او

 که زیردستانی .است صحیح نیز آن برعکس .است ماندهباقی احساس خود اما شدهفراموش آن آمدن به وجود علت

 کرده تعریف او از است مدیری چگونه مدیر آن که سؤال این به پاسخ در دارند مدیر یک به نسبت خوبی احساس

مدیر  آننیز اگر مورد پرسش قرار گیرند که مزایای  ایشان .کنندمی معرفی کاردان و باکفایت شخصی را وی و

 تقریباا  اام آمده به وجود آسانیبه نهفته مسئله .توانند دلیلی ارائه دهندمیکنید نمیچیست که از او تعریف 

 .شودمین فراموش هرگز

 شود اما فراموش؟ هرگزمیکنید عمل شما بخشیده میکسی را ناراحت  کهآنگاه

 :گفتمیبود  کردهتحصیلکه در آمریکا  دوستی .نقش بزرگی دارد نیز وکارکسبدر  نهفتهمسئله 
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ی کفش آمریکا یک هافروشگاه در .یک فروشگاه کفش مشغول به کار شدمدو ماه پس از ورود به آمریکا در 

چهارپایه  آنروی  مشتری .برای نشستن مشتری وجود دارد شدهساخته دارشیب طوربه طرفشیکچهارپایه که 

 .کندمیاو  پایبهکارگر فروشگاه کفش انتخابی مشتری را گذاشته و  دارشیبرا روی سطح  پایشیکنشسته و 

کار  این .کندمیمشتری  پایبهمشتری نپسندید و کفش دیگری انتخاب کرد دوباره کارگر فروشگاه کفش را  اگر

 .کند تا مشتری کفش دلخواهش را یافته و یا از خرید کفش منصرف شودمیادامه پیدا  قدرآن

در مقابل فروشگاه ایستاده و دائم به  پوستیسیاه مرد .باریدمییک روز تابستان در تگزاس از آسمان آتش 

دقیقه بعد مرد  ده .و لباس او خیس از عرق بود سروصورت تمام .کردمیساعتش و سپس به انتهای خیابان نگاه 

 او .مشخص بود که او قصد خرید ندارد کامالا .به یک کفش اشاره کرد تفاوتیبیوارد فروشگاه شد و با  پوستسیاه

آنکه به کفشی که  بدون .بود شدهدوختهمرد به انتهای خیابان  چشمان .نشست و من کفش را پای او کردم

کرد من احمق میاین مرد خیال  آیا .شدم ناراحت .ش کرده بودم نگاه کند به کفش دیگری اشاره کردپایبه

نگاه کردن  نبدو بازهم .بود شدهدوختهای خیابان هاو همچنان به انت نگاه .هستم؟ کفش را آوردم و پایش کردم

 در طرفبهرا گرفتم، بلندش کردم و  اشیقه پشت .دررفتمبه کفش دیگری اشاره کرد که من از کوره  خودپایبه

از او بودم او را به بیرون از فروشگاه پرت  ترقویبدنی خیلی  ازنظرشروع کرد به اعتراض اما من که  مرد .رفتم

 .کردم

 :بعد صاحب فروشگاه نزد من آمد و پرسیددقیقه  10

 محترم چه کفشی خریدند؟ آقایاون  -

 :با خنده پاسخ دادم 

داخل که خنک شود و برای ماندن  آمد .کسی بود و از دست گرما کالفه شده بود منتظر .او که مشتری نبود -

گرفتم و با اردنگی بیرونش  را اشیقه پس .هم به او فهماندم که ما احمق نیستیم من .کردمیالکی کفش انتخاب 

 .کردم

 :صاحب فروشگاه گفت

تو در این فروشگاه  کار .کنممینداری این بار اخراجت ن آشناییما  بافرهنگی و چون تو از دنیای دیگری آمد -

 چیست؟
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 :گفتم

 .کنممیکفش پای مشتری  -

 چه مدت؟ -

 ساعت 8 -

 نه؟خرد یا میبه تو ربطی دارد که مشتری کفش  -

 نه -

 به تو مربوط نیست اشبقیه .گیریمیساعت کفش پای مردم کردن از این فروشگاه حقوق  8تو برای  -

تواند از ما میو ن مردک فهمانده بودم که ما احمق نیستیم آنبه  من .سخت رنجیده و ناراحت شده بودم

از ده دقیقه  پس .ناراحت بودم سخت .اما صاحب فروشگاه بجای تشکر مرا تهدید به اخراج کرد ؛کند سوءاستفاده

 :صاحب فروشگاه دوباره نزد من آمد و گفت

این  کنندهخنک سامانهاما  ؛خواست خنک بشودمیمرد مشتری نبود و فقط  آندانستم که می خوبیبهمن هم  -

مرد ده کفش را هم امتحان کند ضرری  آناگر  پس .پردازممیحقوق  همآنفروشگاه روشن است و به کارگر 

سال بعد وقتی به کفش احتیاج پیدا  چند .رودمیخوش از اینجا بیرون  ایخاطرهاما او با  ؛شودمیمتوجه من ن

کند که کیفیت میافتد و تصور میبالفاصله به یاد این فروشگاه به یاد ندارد اما  وجههیچبهجریان امروز را کند می

 .کند از ما خرید کنندمیکند و هم به دوستانش سفارش میخودش از ما خرید  هم .استکفش ما خوب 

 صحیح انجام شود؟ طوربهچگونه دستور بدهیم که دستور  -2-4

صحیح به  طوربهدستور را  ایشان .یکی از مشکالتی که مدیران جوان بدان توجه ندارند نحوه دستور دادن است

 .کنندمیرا تنبیه  ورا از چشم زیردست دیده و گاه ا آنشود میدهند و وقتی کار خراب میزیردستان ن

یک کاغذ عکس  روی .نفر داوطلب بخواهید نفر حضور دارند یک 10که حداقل  درجاییدر کالس و یا  :آزمایش

 که طول ضلع شدهترسیم الزاویهقائممثلثی  ی مربعدایره محاط شده و روی ضلع باال یک آنیک مربع که داخل 

ویر کار کنم کشیدن این تصمین تصور .بکشید و در طرف چپ ضلع مربع قرار دارد دوم نصف ضلع مربع است

دایره به چهار ضلع از درون مماس شده و روی ضلع باالی مربع  یکآنداریم که در داخل  مربعی .سختی باشد
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که طول ضلع دیگر نصف طول ضلع مربع است و ضلع دیگر در طرف چپ ضلع  شدهترسیم الزاویهقائمیک مثلث 

را روی یک کاغذ رسم کرده و از داوطلب بخواهید پشت به دیگران  آن .است ایسادهبسیار  شکل .است ربعم

 امدیدهداوطلبی که من  خونسردترین .شکل را ترسیم کنند هاآنتا  ایستاده و شکل را برای دیگران شرح دهد

کار را متوقف و به اشکالی که توسط دیگران  جاهمین در .پس از دو و نیم دقیقه عصبانی شد و فریاد کشید

در  کهوقتیبسیار ساده بود اما  شکل .استشکل را درست نکشیده  کسهیچ تقریباا .نیدکشیده شده بود نگاه ک

 اندندیدهرا  آناما همین شکل برای کسانی که  ؛تصوری ذهنی دارید آناز  و یامقابل چشمان شما قرار دارد 

 .بسیار گنگ و مبهم است

شخص )کارگر است یا تکنسین  آنخواهید دستوری بدهید بسته به سواد و موقعیت شغلی میکه  درزمانی

 این صورتغیر  در .روشن و واضح باشد کامالادیگر که برای شخص  دهیددستور  طورآن؟( باید باتجربهو  باسواد

او  وجههیچبهتواند باعث خسارات سنگینی بشود و در اینجا میبلکه  نشدهانجامخواهید میکه  طورآنکار  تنهانه

 کامالا دهید باید مطمئن بشوید که او دستور را می زیردستدستوری به  وقتی .شما هستید مقصر .مقصر نیست

ترسد شما او را میکشد به شما بگوید که دستور را نفهمیده و یا میخجالت  معموالاگیرنده  دستور .فهمیده است

واضح و با ذکر  کامالاوظیفه شماست که اوالا دستور را  این .خراب بشود اشآیندهآدم کودنی فرض کنید و 

ال جزئیات کامل به او بگوئید و دوم اینکه باید پس از اعالم آمادگی او برای انجام کار از او بپرسید )خوب، حا

را  تمامی کاراو  چنانچه .به شما بگوید تمامی جزئیاتبا  شما را تمامی دستورکنی؟( و او را وادار کنید میچکار 

توانید خیال راحت داشته باشید که دستور شما درست و کامل و بدون میبرای شما بازگو کرد  کامل جزئیات با

 .شودمیهیچ نقصی اجرا 

را به  یاهرایان یک برنامه روش کار کردن بااز پسرم خواستم  روزی .پسرم بیاورماجازه بدهید مثالی از خودم و 

برنامه چقدر  آننشان داد که استفاده از  آنگفت و خود با اجرای  به منمطلب را در چند ثانیه  او .من یاد بدهد

 .به مشکل برخوردم ی اولیههاهمان قدم در .از من خواست که خودم این کار را انجام بدهم سپس .ساده است

بدون هیچ مشکلی برنامه را تا به آخر اجرا کرده بود اما من در  رایانهقسمت را اجرا کرده بود  آنپسرم تا  وقتی

را  او .به مرحله بعدی برود رایانهدانستم چکار باید بکنم تا میعجز ن بااحساسو  شدهمتوقفاول ی هاقدمهمان 

 احتماالا رایانهولی  امآمدهاو گفتم تا اینجا  به .صدا کردم و او هم که مزاحم کارش شده بودم با دلخوری آمد

کرد و گفت )خوب، اینتر را زدی؟( اصالا  به من سفیه اندر عاقل خنده .رودمین جلوترخراب است و از این مرحله 

این است که وقتی کار  گفت )مشکل شما به منیر با تغُ پسرم .به فکر من نرسیده بود که باید اینتر را فشار دهم

من فشار دادن دکمه  پسر .( اما مشکل من این نبوددکنیمیجای دیگر است و توجه ن انحواست دگیریمییاد 
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شما هم  از .دانستممیمن چنین چیزی را ن آنکهحالدانست میاینتر بعد از هر عملی را بسیار بدیهی و طبیعی 

میدهید این تصور را داشته باشید که او هیچ نمییاد  رایانهکنم وقتی به والدین خود چیزی را در میخواهش 

 .بدیهی بودن ناگفته نگذارید صرفبهرا  اینکتهگفته و هیچ  وکاستکمرا بدون  تمامی جزئیاتداند و باید 

 .و قلم آوردم کاغذ .را دعوت به نشستن کردم او .به من زده بود در برود اتهامی کهاجازه ندادم پسرم از زیر 

به او گفتم این نوت  سپس .را از دو تا دوی بعدی روی خطوط حامل کشیدم هاحامل را کشیدم و نوت خطپنج

 .را برایش توضیح دادم هاارزش نوت بعد .و این نوت دوی انتهای اوکتاو...نوت می یکیاین .نوت ر این .دو است

ی شادروان استاد معروفی را به دستش دادم و گفتم برو پشت پیانو و این قطعه را هانوت یکی از آهنگ سپس

دهم فکرت در جای دیگری میاگر به تو بگویم که وقتی مطلبی را برای تو توضیح  گفتم .توانممین گفت .بنواز

 ؟امگفتهست درست ا

 .پسرم سرش را پائین انداخت و عذرخواهی کرد

 :سومفصل 

 وش برخورد با مدیران صاحب امضاءر -3-1

 را خود ایده یا کاال خواهندمی که است افرادی و هابازاریاب بازرگانی، مدیران با بیشتر سخن روی قسمت این در

 .کنیدمی پیدا سروکار افراد از دسته دو با اینجا در .بقبوالنند یا و فروخته باال خرید توان با مدیری به

 سوادکم و صالحیتبی ارشد مدیران -الف

 تکیه مدیریت صندلی بر الزم شایستگی و کفایت بدون و وخویشیقوم یا رابطه اساس بر صرفاا مدیران از بعضی

 با قرابت یا رابطه صرفبه که هستند کسانی بیشتر خصوصی، بخش در چه و دولتی مدیر چه دسته، این .نندزمی

 صاحبان فرزندان و دولتی مدیران از ایعده به توانمی .اندیافتهدست پست آن به سرمایه صاحب یا بانفوذ افراد

 صالحیت داشتن بدون و بودن او فرزند صرفبه صاحب کارخانه فرزند مثالا  .کرد اشاره خصوصی بخش در سرمایه

 باشند باسواد هم اگر یا و نداشته وحسابیدرست تجربه و سواد معموالا  دسته این .شودمی گمارده مدیریت به الزم

 هرکسی به را پستی هر ایران در که اینجاست بدبختی .ندارد اندگرفته عهده به که شغلی به ربطی هاآن سواد

 و داده تشخیص پیشنهادی کار انجام ازرا  خود ناتوانی که شوندمی پیدا افرادی بندرت .پذیردمی کنید پیشنهاد

 به شروع ابتدای همان از ایشان که اینجاست تربزرگ بدبختی .کنند گیریکناره و صالحیت رد خود از خود

 و سروته بیی هافرمان صدور به شروع و دانسته نظرصاحب را خود کوتاهی مدت از پس دیگر بعضی و خدمت
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 را او تا هستند ایشان دوروبر همیشه هم خوارپاچهو  خور روز نرخ به نان عده یک متأسفانه و کنندمی آورزیان

 خود امر تحت واحد مدیریت برای فرد ترینباصالحیت را خود او که گذردمین چیزی درنتیجه .کنند تحسین

 .دهدمی تشخیص

 به حرفی خود ایدهنکات فنی  یا کاال مهندسی – فنی خواص از هرگز مدیران از دسته این به مراجعه هنگام در

 و فهمندمین چیزی کنیدمی ارائه که فنی مطالب از دانندمین چیزی دانندمی خود که هاآن زیرا نیاورید میان

 با نیاورند کم شما مقابل در اینکه برای سپس .شوندمی شما پیشنهادی مورد نپذیرفتن یا پذیرفتن در تردید دچار

رعایت احتیاط  درنهایت و دهند جلوه خود کارمتخصص در  را خود تا کوشندمی ربطبی و سروتهبی مسائل طرح

 موارد گونهاین در .کنندمی خودداری شما ایده یا کاال خرید از باشند کرده اشتباهی مبادا اینکه برایرا کرده و 

 و تقدیرنامه یهاقاب به تحسین با را خود گاهن احترام و سالم از پس و اتاق به ورود بدو در که شماست وظیفه

 گواهی معموالا  هاگواهینامه و هاتقدیرنامه از دسته این .بخوانید را هاآن و کنید معطوف ایشان عکس با گواهینامه

 تحت را خود باید شما اما ندارند ارزشی و هستند باالتر مقامات از لطفی اظهار یا و آموزشی برنامه یک در حضور

 مسائل مورد در که دانممی آن از کمتر که بینممی» بگوئید و دهید نشان گواهینامه و تقدیرنامه همه، آن تأثیر

وقتی از در  راستی .شویدمیبا دیدن بروشور کاالی ما تا آخر قضیه را متوجه  شما .«کنم صحبت شما با فنی

طرف هستم و  یکدرجهفهماند که با مدیری  به منشرکت( وارد شدم وضعیت نگهبانی و فضای سبز )کارخانه 

به او اجازه بدهید یکی دو تا از شاهکارهای مدیریتی خودش را برای  سپس .باید حواسم را حسابی جمع کنم

 .بشوید پسرخالهحسابی  و بپردازید جوک گفتن و خاطره ذکر و پرسیاحوال و حال به آخر در .شما تعریف کند

 شما و شماست وقت کردن تلف فقط من ایده یا محصول جزئیات ذکر که دانممی» بگوئید جلسه پایان در آنگاه

 ایایدهیا اگر  ؟فرماییدمی سفارش تعداد چه .هستید آشنا آن چندمنظوره کاربرد و ایده ای محصول این با خوبیبه

 را خود ایده یا محصول %90 احتمالبه که دهممی قول شما به «بگوئید از کی شروع کنم؟ ایدکردهمطرح 

 شما رامدیر  آناز این فراتر رفته و  حتی .شودمی استقبال شما از باز روی با هم بعد دفعات برای و ایدفروخته

 .دایدادهکه نبوغ و کاردانی او را تشخیص  ایدبودهاین شما  آخر .کندمیبرای سفارش بعدی احضار 

 کافی سواد و باصالحیت مدیران - ب

 علمی و و فنی مسائل تمامیبه و آشنا کنیدمی ارائه که ایایده یا محصول با کامالا  باید افراد این به مراجعه در

 که رسدمی نظر به طوراین زیرا کنید خودداریاکیداا  ربطبی فنی مطالب ارائه از .باشید مسلط آن هایکاریریزه

 است کسی موفق و خوب بازاریاب .کنیدمیاو را تلف  باارزشد و وقت بکشی او رخ به را خود معلومات خواهیدمی
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 در دستاوردها آخرین از آگاهی مثالا ؛بدهد یاد چیزی هستند باسواد و آگاه خود که افراد از دسته این به بتواند که

 بسزایی سهم شما موفقیت در شما دانش بودن روزبه و ایده یا محصول مورد در کافی مطالعه داشتن رشته، آن

 اعتماد شما حرف به و گذاشته احترام شما آگاهی و دانش به باسواد و صالحیت صاحب مدیر صورت این در .دارد

 موردنیاز واقعاا ایده یا محصول آن چنانچه و نگریسته احترام با هم شما ایده یا محصول به صورت این در .کندمی

 و کرده خرید شما از دهد تشخیص مفید ضایعات کاهش یا خود محصوالت تولید سازیبهینه در را آن یا و بوده او

 .ددهمی وقت شما به باز روی با هم بعدی مالقات برای

 نزدیک ازحدبیش نه و گرفت فاصله آن از زیاد باید نه .است شومینه مانند مدیر که باشید داشته یاد به همواره

 شدن خودمانی قولی به یا زیادی شدن نزدیک از او با صمیمیت ضمن و کرده حفظ را ایفاصله همواره .شد

 زندگی یکجا در باهم نیز کار تاساع از پس زیرا است کمی مشکل دورافتاده هاکارخانه در مسئله این .بپرهیزید

 روز و شب و خوریدمی غذا رستوران یک در شد، خواهید کیشر هم ورزشی یهافعالیت در او با احتماالا .کنیدمی

 در او با را خود اسرار شما نه و کند باز شما برای را دلش درد سر که بخواهید او از نه وجودبااین .هستید باهم

 کشیده کار محیط به صمیمیت این که باشید مراقب سخت تیصمیم آمدن به وجود صورت در .بگذارید میان

 یاد به همواره .کنید پرهیز موردبی تقاضاهای از و داشته نظر در را او احترام و باالدست موقعیت همواره .نشود

 کمتر شما از وی اطالعات هرچه این صورت در و شود تبدیل دشمن به روزی است ممکن دوست که باشید داشته

 .شماست صالح به باشد

 هیچ معموالا  هاکارخانه و هاشرکت در .کنید خودداری سایرین نزد خود باالدست مدیر از بدگوئی از حالدرعین

 احساس چنانچه اما؛ است معلوم نتیجه و رسدمی او گوش به طریقی به بدگوئی .ماندمین باقی مهرسربه رازی

 حراستیا  باالتر مقام با مدرک و دلیل ذکر با و شجاعت با شودمی خطاهایی مرتکب شما باالدست مدیر کردید

 با کارگران از و داشت فحاشی به عادت من باالدست مدیر ایکارخانه در .کنید مطرح را موضوع و گرفته تماس

 مطرح را مسئله و رفته او مافوق نزد شده، برافروخته شدتبه او رفتار این از روزی .کردمی یاد رکیک کلماتی

 از دیگر که سپرد ضمانت و شده احضار او .اندبوده شده شاکی مسئله این از نیز دیگران که شد معلوم .کردم

 .نکند استفاده کلمات جورآن

رای شما ب بستم کار به همواره پسازآن و آموختم کارون صنعت و کشت در مافوق مدیران از یکی از کهدرسی را 

 :کنممیتعریف 
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 میز پشت من .بود نشسته خود میز پشت او مافوق ولی حضور نداشت اتاق در او .رفتم خود مافوق اتاق به روزی

 رجوعارباب صندلی روی و شده بلند مافوقم میز پشت از که خواست من از فوراا  اتاق در حاضر مدیر .نشستم خالی

 هیچ میز این پشت نشستن ،داد پاسخ .خورممین را میز قطعاا مهندس آقای ،گفتم .برخورد من به بسیار .بنشینم

 روی از چیزی هم بعد سال یک تا چنانچه نشینیمی کسی میز پشت وقتی که باش داشته یاد به اما ندارد اهمیتی

 .بود نشسته ایشان میز پشت دبیری مهندس روز فالن» بگوید که شد خواهد پیدا یکی همیشه بشود گم او میز

لوح توانست روی میز یا در کشوها باشد اما امروز یک مین باارزشزمان چیز بسیار  آن در .«باشد برداشته او شاید

 گوشم آویزه که بود طالیی نصیحت یک این .رزش داشته باشدادالر  هامیلیونتواند مییا فلش مموری  فشرده

 .بفرمائید خاص توجه مهم بسیار نکته این به هم شما امیدوارم .کردم

 :فصل چهار

 نحوه کار کردن درست چیست؟ -4-1

 را خود تجارب و کردم فکر هاگذشته به وقتی اما دمآ آمیزطنز ایمقالهم نظر به اول .خواندم را زیر بالمط درجایی

 :بود نوشته .دهدمی جواب عالی خاصی موارد در و درست مواقع اکثر در مطلب این که شدم متوجه آوردم یاد به

 ایالعادهفوق کار انتظار تو از و دهندمی تو به کار معینی مقدار همواره دهی انجام معمولی را خود کار اگر •

 آن بارز نمونه .دش نخواهد خبری ترفیع و پیشرفت از صورت این در که است بدیهی .تداش نخواهند

 راضی باریکهآب به و شوند دیده کمتر کنندمی سعی و کنندمی کار بایگانی در که است کارمندانی

 .شوندمی بازنشسته هم سمت همان با و است بایگانی ریاست ایشان پیشرفت اوج .هستند

 معینی میزان بازهم نباشد آن انجام به قادر شما از غیر دیگر کسهیچ که دهید انجام طورآن را کار اگر •

 شما را جای که نیست دیگری شخص شما رفتن صورت در ازآنجاکه اما شودمی داده ارجاع شما به کار

 دارد، وجود شما مزایای و حقوق رفتن باال امکان البته .ماند خواهید باقی سمت همان در همواره بگیرد

 .شودمی پذیرامکان ترفیع و کردن پیشرفت با که طورآن نه اما

 را کار راحت خیال با مافوق .شودمی ارجاع شما به بیشتری کار همواره دهید انجام خوب را خود کار اگر •

 صورت این در .دهیدمی انجام خوب را خود کار شما که است راحت خیالش زیرا دهدمی ارجاع شما به

 شما ترفیع برای جایی شدن باز صورت در که است مسلم و شودمی شما نصیب کار سهم بیشترین

 .کنیدمی پیشرفت و هستید انتخاب بهترین
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 با زیرا ندارند شما را دیدن چشم همکاران .شویدمی اخراج معموالا  دهید انجام خوب بسیار را خود کار اگر •

 .داشت نخواهند شما با همکاری از خوشیدل دلیل همین به و شوندمی مقایسه شما با اشتباهی کمترین

 خوب خیلی را خود کار شودمی تصور که طورآن شما اینکه و شما کفایتیبی اثبات برای حالدرعین

 برای فرصتی هیچ درهرصورت .بزنند شما کار در خرابکاری به دست عمداا  است ممکن دهیدمین انجام

 مختلف افراد طرف از و بسیار یهابدگوئی .دهندمین دست از را باالدست مدیران نزد شما از بدگوئی

 انجام به تظاهر تنها شما و کنندمی اشتباه شما مورد در مبادا که اندازدمی فکر این به را ارشد مدیران

 شما مورد در دائمی کارمندان غرغرهای شنیدن از ایشان ضمن در .کنیدمی خوب بسیار باکیفیت کارها

 سه شخصاا .دهندمی خاتمه شرکت با شما همکاری به شما طرف از اشتباهی کمترین با گاه و شده خسته

 که کردند تنگ من بر را عرصه چنانآن همکاران یا و شدم اخراج دلیل همین به که دارم یاد به را مورد

 .کردم استعفا خودم

 قرارگرفته آن در که بغرنجی بسیار شرایط از و رسید من داد به کردن کار خوب بسیار که بود هم موردی اما

 زمانی از کارون صنعت و کشت در .کردم پیشرفت و شدم تشویق خوبیبه حالدرعین و کردم پیدا نجات بودم

 کمترین بدون و دقت درنهایت را کارم کردم سعی شدم منصوب کارینوبت سرپرست عنوانبه مستقیماا که

 از دیگر نفر سه و من .بودیم کارشب هفته یک و کار عصر هفته یک روزکار، هفته یک ما .دهم انجام کوتاهی

دو اتاق داشت  خانه .کردیممیزندگی  خانهیک، در سالمیاندو نفر دیگر  و جوان من مانند نفر یک همکاران،

 سالمیانمرد  دو آن از یکی .در یک اتاق و دو نفر دیگر در اتاق دوم ساکن شدیم هاسالمیانو یکی از  و من

 بیش کاری سابقه دلیل به اما بود دیپلمه وی .داشت را شهر آن خاص لهجه و بود بزرگ شهرهای از یکی اهل

غیر  و فنی پست 8 همزمان و کرده غیرعادی پیشرفت مدیرعامل فنی معاون با بودن همشهری و سال 20 از

 اداری، امور رئیس شکر، تصفیه قسمت رئیس آهک، کوره سرپرستی از بودند عبارت او یهاسمت .داشت فنی

 وی .نامیممی اکبری آقای مثالا را او .شدمی ختم او به هاراه تمام شرکت در آنکه خالصه...ایمنی رئیس

 حالت نوعی کردمی شوخی همه با و دانستمی بسیار لطیفه و بود معروف طبعیشوخ به که حالدرعین

 من .بردمی لذت مهمی نداشتیم سمت و پست که من امثال و من برای نمائیقدرت از و داشت نیز دیگرآزاری

 انتظارات من از که شدم متوجه کمکم اما داشتممی دوستش بسیار و خندیدممی او یهاشوخی به اوایل در

 باید نیز سکونت حلم در شودمی محسوب من مافوق کارخانه در چون که کندمی احساس و دارد یموردبی

 خدمتی او به اینکه از اول در .بسازد اختصاصی نوکر یک من از کردمی تالش خالصه و کرده امرونهی من به

 از او یهادرخواست کمکم اما ؛بودم قدمپیش کارها انجام در همیشه که طورهمان نداشتم، ابایی هیچ بکنم
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 اینکهمثل درست .شدمی گفته امثالهم و «لطفاا» ،«ممکنه اگر» ،«زحمتبی» مثل کلماتی گفتن بدون من

 در ایشان که دادم نشان و زدم باز سر کارها گونهاین انجام از تدریجبه هم من .باشم او نوکر یا شاگرد خانه

 .کرد دادن آزار به شروع وی .ریمخوردابر یکسان حقوق از ما خانه در اما بدهد دستور به من تواندمی کارخانه

می استراحت به و بودم خانه در من و کارخانه در هاآن وقتی و کردمی مسخره مرا دوستان سایر مقابل در

 بیدار خواب از مرا دلیلی هیچ داشتن بدون و موقعبی یهاتلفن با شوم آماده سرکار به رفتن برای تا پرداختم

 روی و برداری راستی دست شعله رو از زمینیسیب بگم خواستممی» قبیل از جمالتی گفتن با و کردمی

 او از بار چندین .کردمی بیدار خواب از مرا دستازاین و «بپرسم رو حالت واستمخ»، «بذاری چپی دست

 .داشتم کافی استراحت به نیاز کارینوبت در کردن کار برای من زیرا اردبرد کار این از دست کردم خواهش

 خانواده» که کرد اعتراض بعد روز چند .کشیدممی را تلفن پریز خوابیدن از قبل کندمین توجهی دیدم وقتی

 در من گفتم پاسخ در .«نکش را تلفن پریز .نداده جواب تلفن به کسی اما بگیرند تماس من با خواستند من

 .دارید حضور کارخانه در شما ساعات آن در ضمن در و دهممین جواب هم خودم خانواده به استراحت زمان

به  موقعبی و دلیلبی دیگر اینکه بر مبنی دادن قول با باالخره .بگیرند تماس کارخانه با بخواهید ایشان از پس

 و شریف بسیار جوان همکاران که از یکی بعد روز دو یکی .نکشیدم را پریز هم من کرد نخواهد تلفن من

 سخت امبوده خواب من شد متوجه آنکه محضبه .زد حرف من با شوخی و خنده با و کرد تلفن بود خوبی

 و بزن او به زنگی .رفته سر اشحوصله و ستتنها نهخا در مهندس گفتند اکبری آقای» گفت و شد شرمنده

 که دادم تذکر و پذیرفته را او عذرخواهی ندارد تقصیری او دانستممی که من .«کن شوخی او کمی با

 مرا تواندمین دیگر که شد متوجه وقتی اکبری آقای .نکند توجه اکبری آقای هایحرف جوراین به ازاینپس

 دقت با را خود ساعت کارت تمام شدممی مجبور هرماه .شد متوسل دیگری یهاراه به دهد زارآ ترتیباینبه

 در بارها شدممی مجبور هرماه آخر در و شدمی برده دست من کارت در ایشان دستور به زیرا کنم کنترل زیاد

 مافوق مدیران نزد بدگوئی از حالدرعین او .بروم هاخرابکاری گونهاین اصالح دنبال به خود استراحت وقت

 که دریافتند ایشان از مدتی پس .شدم بازخواست تقصیری هیچ داشتن بدون بارها و کردمین کوتاهینیز  من

 .کردند توجه آن به کمتر و دارد شخصی خصومت جنبه یاکبر آقای یهابدگوئی

 و فهمیده ،باسواد مهندسی که من مافوق .بدهم استعفا خواهممی که گفتم و رفتم خودم رئیس نزد روزی

 بدهد دست از کردمی کار شناسیوظیفه حس و کاری باوجدان که مرا مثل کسی خواستمین و بود باشعور

 .«بده انجام بهتر را کارت و روب» گفت .کرد به من باارزش نصیحتی گفتم را علت وقتی .شد جویا را علت

 مگر پرسیدم» .بودم کارخانه آن مهندسین بهترین از یکی من کارخانه تمامی مدیران گفته به .کردم تعجب
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 من .«بده انجام عالی را کارت لحظه این از ولی .دهیمی انجام خوب»گفت  «دهم؟مین انجام خوب را کارم

 همه هدبد انجام عالی را کارش کسی وقتی»گفت  او .بدهد کمی توضیح که خواستم بودم متعجب هنوز که

 ممکن عادی حالت در آنکهحال .پذیرندمی را حرفش کند شکایت چیزی از نانچهچ و شناخت خواهند را او

 او گفته در .«کردهرا بهانه  شکایت شدن خنک دقایقی و کار از فرار برای فالنی که بشود تلقی طوراین است

 گوش حرفش به گرفتم تصمیم داشتم قبول شایسته مافوقی عنوانبه را او ازآنجاکه اما دیدممین قوی منطق

 در آنچه بر اساس را کارم و گرفتم را تولید به مربوط یهادستورالعمل و رفتم فنی دفتر به روز آن از .کنم

 کارخانه مختلف یهاقسمت در شربت کنترل مورد در بخصوص .دادم ادامه بود شدهنوشته اصلی دستورالعمل

 کردن کنترل موارد این از یکی .کند توجه هاآن به کسی بودم ندیده ساعت آن تا که داشت وجود دستوراتی

 با و شدهگرفته نمونه یک ساعت هر باید کار این برای .بود شربت در زائد مواد و والیگل ینشینته سرعت

 اضافه شربت به که ایماده ورودی مقدار تنظیم با سپس .کرد گیریاندازه را ینشینته سرعت کرونومتر

 دستورالعمل این اینکه علت .دمآ به دست زالل شربتی همواره کردمی وزیادکم را ینشینته سرعت و شدمی

 84 از دبایمی شربت کنترل جایگاه شیر به رسیدن برای که بود این شدنمیاجرا  هاکارینوبت از یکهیچ در

 به موظف که هم کسانی و نبود کار این انجام داوطلب کسهیچ جنوب در گرمی هوا به توجه با .رفت باال پله

 از همکاران .بپردازم کار این به شخصاا گرفتم تصمیم .کردندمی اجرا را دستور بندرت شدندمی کار این انجام

 را خود چنیناین که است من پدر مال کارخانه مگر که پرسیدندمی من از و بودند کرده حیرت من کار این

 رنگ من نوبت در .شد مشخص من کار نتیجه زود خیلی اما دادممین هاآن به پاسخی اندازم؟می زحمتبه

 انجام بیشتری شکر استحصال دلیل همین به و بود حداقل در آن در موجود یهاناخالصی میزان و شربت

 همکاران از ایشان .گرفت قرار کارخانه رئیس حتی و باالتر مدیران توجه مورد زود خیلی مسئله این .شدمی

 مسئله این .کنند کنترل بهتر را شربت کیفیت و کرده توجه نکات این به من مانند هم هاآن که خواستند من

می نشان را خود خشم من خواندن چاپلوس و متلک گفتن با و شد من همکاران از نفر چند ناراحتی باعث

 .کردممین هاحرف این به توجهی کمترین من اما دادند

 عالی ایگونهبه من نوبت در کارخانه وضعیت کنندهبیان گزارش آزمایشگاه و دادممی انجام بهتر را کارم هرروز

 را کارها این من که دریافتند هم باالدست مدیران و کردمین هم من با رقابت در سعی حتی دیگرکسی .شد

 من مانند که باشند داشته انتظار من همکاران از توانندمین و دهممی انجام کارم به عالقه به خاطر صرفاا

 تهران در ساکن مدیران و رسید هم تهران دفتر به من نوبت در کار کیفیت به مربوط اخبار تدریجبه .باشند

 6 در هرکس که کرد اعالم مدیریت سال آن ماهبهمن در .بودند شده آشنا من بانام باشند دیده مرا آنکه بدون
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 که من .کند استفاده پاداش عنوانبه مرخصی روز سه از تواندمی ندکن مرخصی تقاضای نوروز تعطیالت روز

 وسیله و بودند تهران در من نواده)خا مبود مرخصی گرفتن برای فرصتی دنبال به چشمم همیشه

 کار محل در که کردم اعالم اشتیاق با( شدمی پیدا بندرت مقدس دفاع دلیل به هم تهران به وبرگشترفت

 آقای بیندراین .رفت خواهم تهران به روز چند یبرا تشویقی از مرخصی استفاده با سپس و یافته حضور

 مدیران برای کامالا  .دادممین نشان او به توجهی دیگر من اما بود مشغول ایذائی عملیات به همچنان اکبری

 شب هر و بودم کارشب سال اول روز 6 در .دبرمین جایی به راه او یهاسعایت دیگر و بودم شدهشناخته ارشد

 روز صبح .رساندممی صبح به امساله 3 پسر تنها و همسر کنار در زندگی روز چند و تهران به رفتن شوق با را

 امور دفتر به خندان لبی با زیاد کار و نخوابیدن از ناشی خستگی باوجود رسید به پایان کار ساعت وقتی هفتم

 شما متأسفانه گفت و انداخت زیر به را نگاهش هامرخصی مسئول .کردم مرخصی برگه تقاضای و رفتم اداری

 نگاه زمین به که طورهمان او مجویا شد را علت زدهحیرت وقتی .کنید استفاده تشویقی مرخصی از توانیدمین

 دلیل همین به و ایدبودهن سرکار گذشته یهاشب در شما فرمودند اکبری آقای» گفت کنان نمِ و نمِ کردمی

 .«کنید استفاده تشویقی مرخصی از توانیدمین

 بدون و گذشت من تحمل آستانه از مورد این .دارد ناخوشایند چیز هر برای تحمل آستانه یک انسانی هر

 مهم برایم دیگر .کردم فحاشی و کشیدن فریاد به شروع توانم تمام با کنممی دارم چکار شوم متوجه اینکه

 فریادهای .شدند ساکت همهناگهان  و شد راهرو وارد نفر یک که شدم متوجه .افتاد خواهد اتفاقی چه که نبود

 مگر» که زد فریاد و آمد من سویبه خشمگین واردتازه .بود درآورده لرزش به را هاشیشه راهرو آن در من

 اسمت کنی؟ کشیعربده شرکت این در تونیمی گفته تو به کی کنی؟می فحاشی چرا ست؟ا طویله اینجا

 .بود آمده تهران دفتر از بود که هرکس .شناختممین را او .«کنم روشن رو تکلیفت االن همین تا بگو چیه؟

 التح شنید مرا نام آنکه محضبه شخص آن .گفتم را نامم .باشد شرکت ارشد مدیران از یکی باید درنتیجه

 تعریف شما رفتار و کار از همه هستی؟ تو دبیری مهندس پس»گفت  به من مهربانی با و کرد تغییر اشچهره

 بگو کرده؟ ناراحت رو شما کی شده؟ چی»داد  ادامه گذاشتمی من شانه روی دستی کهدرحالی و «دکننمی

 او شدم متوجه بالفاصله و کیست شخص آن که پرسیدم همکاران از ایاشاره با «برسم رو حسابش من تا

 همشهری علت به که بود کسی همان او .ترسیدندمی سخت او از همه که است مدیرعامل فنی معاون نهما

 یمهاپلک پشت تا اشک .بود بسته را گلویم راه بغض .بود شده او پیشرفت باعث قدرآن اکبری آقای با بودن

 اتاق به کرد دعوت من از ه بودشد من حالت متوجه که او .بودم داشته نگه سختیبه را خود .بود آمده

می را خود همشهری طرف تردید بدون او زیرا است فایدهبی ایشان به شکایت گفتم خود با .مبروی خصوصی
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 بیرون اشک قطرات با همراه را بود شده تلنبار دلم در مدت آن در آنچه و زدم دریا به دل درهرحال .گیرد

 توانممی .روممی تهران به عصر امروز من»گفت  انتها در .داد گوش من هایحرف به زیادی بامحبت .ریختم

 تهران به رفتن برای وسیله عادی روزهای در !شانسی چه! من خدای «؟بیایید من با هم شما که کنم خواهش

 به ایشان رفتیممی بیرون وقتی .پذیرفتم خوشحالی با .عید تعطیالت روز آخرین به برسد چه شدنمی پیدا

روز  هرچندمهندس عزیز هم  آقای .باشد من دفتر در صبح فردا بگو اکبری آقای به»ت گف اداری امور مسئول

 من منتظر که درخشانی آینده از راه طول در .«هستندخواهند پاداش بده و مهمان شرکت میکه مرخصی 

 تهران دفاتر در محافل نقل دهیمی نشان کار به که ایعالقه و کردن کار روش گفت و کرد صحبت است

 بسیار و زودیبه تو .زنندمی حرف کنیمی که کاری و کارخانه به تو عالقه و فعالیت و پشتکار از همه .است

 .منصوب شدم برداریبهرهبعد به سمت مدیر  برداریبهره در .شد هم طورهمین .دکر خواهی پیشرفت سریع

 به هم بنیاد و داشت رابطه مستضعفان بنیاد با که ارشدی مدیران از یک معرفی با بعد یک سال از کمتر

 عنوانبه گشت،می شده مصادره قندهای کارخانه مدیریت برای سالم و کوشسخت و ساعی افرادی دنبال

 .شدم انتخاب کرج قند کارخانه مدیرعامل و مدیرههیئت عضو

 .بود داده من به میمه درس چه بده انجام عالی را کارت گفت که روز آن من رئیس که شدم متوجه اینجا در

 این هم مواردی در گفتم ترپیش که طورهمان اما بدهم انجام عالی را کارم همیشه که کردم عادت ازآنپس

 .شد تمام من زیان به مسئله

 .میز کسی ننشینید هرگز پشت -4-2

 .کردند رفتممیبه اتاق مافوق خودم که او نیز با مافوق خود در یک اتاق کار  سؤالیروزی برای پرسیدن 

ر اتاق بودند و غیر از صندلی پشت میز مافوق من د رجوعاربابنفر  دو .من پشت میز خود نبود مافوق

آنکه فکر کنم صندلی مافوقم را مثل  بدون .نشسته و منتظر مافوقم شوم آنصندلی خالی نبود تا بتوانم روی 

خواست که از پشت میز مافوقم من رئیس من بالفاصله از  مافوق .نشستم آنصندلی خود دانسته و روی 

 در .خوردبر به من سخت .بود بروند شدهتمامکه تقریباا کارشان  رجوعاربابدو  آنبلند شوم و صبر کنم تا 

ورزند و طاقت دیدن میعشق  شانصندلیبه  هااین بدبخت چقدر .ستادل گفتم انگار این صندلی تحفه 

صورتی برافروخته  با .را غصب خواهم کرد شانصندلیکنند می خیال .را ندارند آننشستن کسی روی 

دقیقه  چند .با من کاری دارد من خواست صبر کنم زیرا از .خواستم از اتاق خارج شوم که رئیس مانع شد

کردم تا بداند  خودداریو ایک صندلی نشستم و از نگاه کردن به چشم  روی .رفتند رجوعاربابدو  آنبعد 
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 مدیون ایشان هستکه بسیاری از تجارب فعلی خود را م قدرگرانمهندس  آن .برخورده است به منچقدر 

 :گفت

 میز بلند شوی؟ آندانی چرا گفتم از پشت می -

 :و با تمسخر پوزخندی زدم و گفتم طعنهبه

 .گیرممیآخه من میز و صندلی را گاز  -

 :گفت

 زد اما به تو چرامیصندلی هیچ ضرری به ما ن آنتو روی  نشستن .نه -

در سکوت به او نگاه  همچنان .توانست برای من داشته باشدمیمیز و صندلی چه زیانی  آن .تعجب کردم

 :داد ادامه .کردم

و آمدن رئیس تو چندین نفر به این اتاق خواهند آمد و  اینشستهصندلی  آنکه تو روی  ایفاصلهدر  -

قبل روی این میز بوده  هامدتکه از  باارزشسه ماه بعد چیزی  اگر .بینندمیهمه تو را پشت میز ایشان 

 .خواهند گفت مهندس دبیری فالن روز پشت میز شما بود انددیدهگم بشود کسانی که امروز تو را 

توانی ثابت کنی که میگیری و هیچ جور هم نمیقرار  سوءظنمورد  تو .دارد او برداشته باشد احتمال

باشد  باارزشباشد متهم به خیانت و اگر شیئی  شدهبندیطبقهاگر گمشده مدارکی  و ؛اینکرده خطایی

هرگز پشت میز کسی ننشین، حتی اگر میز به بهترین دوستت تعلق  پس .یشومیمتهم به دزدی 

تشکر فراوان از این مدیر الیق و شایسته که همواره به  ضمن .نصیحت طالئی بود این .داشته باشد

 عذرخواهیگماشت از اینکه برای لحظاتی حرکات تندی از خود نشان داده بودم میآموزش ما همت 

 .کردم

داشتند و حداکثر خطر این بود که به دزدیدن مقدار ناچیزی از میاطالعات را روی کاغذ نگه  هاروز آندر 

در یک  تمامی آنچهو  مدیرههیئتفنی، مالی، مدیریتی، جلسات  تمامی اطالعات امروز .اطالعات متهم بشویم

خود بگوئید اگر چنین  حال .توان روی یک فلش مموری نگهداشتمیپاالیشگاه خیلی بزرگ وجود دارد را 

 نامعلومی قراردر موقعیت بسیار بد و خطرناکی و  احتماالابه اداره اطالعات نبرده و  شما رافلشی گم بشود آیا 

 .روی پا بایستید اما پشت میز حتی زیردست خود هم ننشیند هاساعتگیرید؟ بهتر است مین
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 :فصل پنجم

 ابزار کار مدیر -5-1

باشد و چه مسئول  مدیرههیئتشغل او ریاست  چه .شودمیدهد کارگر خوانده میهرکس که کاری انجام 

کار مدیر  ابزار .کندمی کار خودکارگری با ابزار خاص  هر .مدیر هم یک کارگر است پس .هادستشویینظافت 

 .انسان استیک خودکار و تعدادی کار مدیر  ابزار .خط تولید؟ سرمایه شرکت؟ نه آالتماشینچیست؟ 

توجه داشته  باید .کندمیمدیر کار  زیردستمهندس، تکنسین، کارگر ماهر یا ساده  عنوانبهکه  انسانی

میم ماشین یک کار خاص را در مدتی بسیار طوالنی انجا یک .باشید که انسان با ماشین بسیار فرق دارد

برد انسان است نه میپیش اما آنچه کار را  ؛کندمیپیدا عه یدکی یا تعمیر نیاز به قط یهرازگاهدهد و 

 شما .کندمیرا اداره  هااین انسان است که ماشین بازهممانند تویوتا  هاکارخانه خودکارتریندر  حتی .ماشین

را  اشخانوادههم مانند شما  او .هم انسان هستید و هیچ فرقی بین شما و کارگران زیردست شما وجود ندارد

خندد و اگر دستش ببرد خون جاری میشود، میشود، خوشحال میشود، عصبانی میدوست دارد، گرسنه 

 .شودمی

 دهه زندگی و تجربه من است و 4حاصل بیش از رسیم که میدر اینجاست که به یک فرضیه  -5-2

 :امنهادهنام  «دبیری هنظری»را  آن

 عددی است ثابت هاانسانلیه مثبت و منفی ک تمامی امتیازهایری جمع جب

گوید در مقابل هر امتیاز مثبت یا منفی که تو می هنظریچیست؟ این  هنظریاین  معنی .دیگر بخوانید باریک

میبیند گوش دیگری بهتر از تو میچشم تو خوب  اگر .داری دیگری هم یک امتیاز مثبت یا منفی دارد

تلویزیون  تو برای خرید یک اگر .است دستیچیرهداری دیگری نقاش  قیمتیگرانتو اتومبیل  اگر .شنود

دارد اما ثروت کشی دیگری میلیاردها مینداشتن پول عذاب  به خاطرر خود را در دست گرفته جدید س

تو چند  اگر .پسرش فردی لش و معتاد است و او سر خود را در دست گرفته که چگونه پسرش را نجات دهد

از نعمت داشتن فرزند محروم است اما در عوض دانش بسیار  دیگری .و خوب داری کردهتحصیلفرزند 

دیگری هم یک امتیاز مثبت و در مقابل هر امتیاز منفی  ،در مقابل هر امتیاز مثبت تو خالصه .زیادی دارد

جمع جبری  باهمرا  هاانسان تکتکامتیازهای مثبت و منفی  وقتی .دیگری هم یک امتیاز منفی دارد ،تو

دهد که هیچ انسانی از دیگری برتر یا مینشان  این .رسیممیبه یک عدد ثابت  هاتمامی انسانبرای کنیم 
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اّکرّمّکُم عِنداهلل اّتقاکُم، کسی در نزد خداوند  آنفرماید مینیز خداوند  هاکتابکتاب  در .نیست ترپایین

نفرموده کسی که قدش از بقیه بلندتر، علمش از دیگران بیشتر یا  خداوند .عزیزتر است که پرهیزگارتر باشد

همین دلیل هرگز آرزو نکنید جای شخص دیگری باشید زیرا  به .بیشترین ثروت را دارد نزد او عزیزتر است

 کهوقتی چرخانی شبمیرا  اتزندگانیچرخ  زحمتبهمالی  ازلحاظکه  تو .هستید خبربیشما از مشکالت او 

تا  حدوحساببیو دیگری با داشتن ثروت  ایرفتهخوابخواهی بخوابی هنوز سرت به بالش نرسیده به می

یک ساعت خواب راحت مانند تو حاضر است  برای .بردمیشود و خوابش نمیدنده  آنصبح از این دنده به 

خورد و صبح روز می آورخوابمشت مشت قرص  او .است غیرممکنلغ بسیار کالنی بپردازد اما این کار امب

به اما تو اول صبح با شادی از خواب برخاسته و خدا را  ؛خیزدمیکسل از خواب برحالتی  وبعد با خستگی 

توانی یک بیمارستان بسیار مجهز میپول  با .کنیمیاینکه روزی دیگر به تو فرصت زندگی داده شکر  خاطر

برای خود  هادر زیباترین ساحل رؤیائیتوانی ویالئی می .فروشندمیبخری اما سالمتی را به هیچ قیمتی ن

ی هااست که داشته آننداریم نیست، از  ازآنچهمشکل ما  اصوالا  .بسازی اما یک آرامش خریدنی نیست

ست که از اماست و خیلی طبیعی  و مسلمحق  وپادستکنیم داشتن میتصور  ما .شناسیممیخود را ن

 پس .اما این دست یا پا ممکن است فردا از کار بیفتد یا از بدن تو جدا شود ؛دست و پای خود استفاده کنیم

لذت ببر و خداوند متعال را  هاآنتوانی از میتا  نعمت بر تو ارزانی شده نعمات را بشناس همهاین کهاکنون

فالن کشور یا فالن میلیاردر یا دانشمند  جمهوررئیسمن، تو یا هر کس دیگر نه از  پس .بسیار شکر کن

و همه یکسان  همه .که در ته چاه فاضالب مشغول تخلیه مدفوع و ادرار است یکمتر هستیم و نه باالتر از آن

 :قول شاعر به .دهه از عمر خود آموختم 4این درس بزرگ را به قیمت بیش از  من .هستیم

 امخریده جوانیاین رشته را به نقد   نداد رایگان مموی سپید را فلک

 :کنممیدیگر تکرار  باریکاین درس بزرگ را در اینجا پس 

 .شناسیممیی خود را نهااین است که داشته از .ی ما نیستهابدبختی ما از نداشته

به لذت برده و  هاآن بردن کاراز به  هرلحظهی خود را حق مسلم خود ندانسته و هااگر یاد بگیریم که داشته

آدم روی زمین  ترینخوشبختبدون توجه به شرایط مالی یا محیطی  ،باشیم شکرگزار هاآنداشتن  خاطر

توانی روی پاهایت راه بروی؟ پس امروز که پای میکسی به تو ضمانت داده که فردا هم  چه .خواهیم بود

دیدن انسانی  محضبهاتوبوس و مترو  در .استفاده کن و لذت ببر و خدا را شکر کن هاآنسالم داری از 
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سالخورده یا دارای مشکل بدنی فوراا روی پاهای قوی و سالم خود بایست و جای خودت را به او تعارف کن و 

 .از شکر خدا هم غافل مشو

 :ششمفصل 

 تنبیه و تشویق -6-1

ه خانه شما بطلبکار  ایدداشتهمهمان  کهدرحالی، یا با همسر خود دعوای سختی کرده شبیکتصور کنید 

میبعد با چه حالی در محل کار حاضر  روز .ایدشدهو یا از چیزی شدیداا آزرده آمده و جنجال به پا کرده 

د تا از دیگران ایماده، طاقت کمترین انتقاد را ندارید و در مقابل آچیزهمهشوید؟ دلخور، بدبین نسبت به 

 .گوییدمی بدوبیراهدهید و به زمین و زمان میرا با تکان سر  هاسالم جواب .انتقاد کنید

تا صبح  اشبچههم ممکن است شب قبل با همسرش دعوا کرده،  او .خوب، کارگر هم با شما فرقی ندارد

پارک اتومبیل همسایه در مقابل در  به خاطرراهروی بیمارستان گذرانده، گریه کرده و تمام شب را در 

 ردکه باعث بدخلقی او  ایواقعههر نوع  و ؛...،آبروریزی شدهکرده و  کاریکتکبا او گالویز شده و  اشخانه

که باید به شما احترام  طورآند و یا هدمی تندیبه را شمااگر چنین فردی جواب  آیا .د استعصبح روز ب

دهد باید تنبیه شود؟ چه نوع تنبیهی؟ جریمه میکارش را انجام  دقتیبیو  حوصلگیبیبا یا و  ردگذامین

گیرد مال کیست؟ مال میحقوقی که کارگر کاستن از پاداش سالیانه؟ او؟  کاریاضافهنقدی؟ کاستن از 

او را جریمه  اگر .و بقیه سهم خانواده اوستباشد به خودش تعلق داشته  آن دهمیک شاید .شخص کارگر؟ نه

بودند که  کرده احترامیبیخانواده او هم به شما  آیا .ایدکردهرا هم جریمه  اشخانوادهاو بلکه  تنهانهکنید 

سالح  عنوانبهبه یاد داشته باشید که از جریمه نقدی همواره  درنتیجهباید متحمل این خسارت بشوند؟ 

از  یکهیچداشته باشید که شخص شما با  به خاطر باید .یکی مانده به آخر، یعنی اخراج، استفاده کنید

 نمودارباالی  در .ایددیدهسازمانی یک شرکت را  نمودار حتماا .کارگران زیردست خود کمترین فرقی ندارید

و بعدی  «مدیرههیئت»باکس بعدی  در .«مجمع» شدهنوشته آنیک مستطیل قرار دارد که داخل 

را  مدیرعاملشود که در هر یک نام یکی از معاونین میچند باکس دیده  مدیرعاملباکس  زیر .«مدیرعامل»

 باکسبه یاد داشته باشید که  همواره .آخریالو زیر باکس هر یک از معاونین چندین باکس دیگر و  اندنوشته

توانید به زیردست خود میدر شرکت  چون .اوشخص دهد نه خود شما به میدستور  زیردست باکسشما به 

حق ندارید به  شما .ته باشیدشود که بعد از ساعت کار هم از او انتظار خدمت داشمیدستور بدهید دلیل ن
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به نکه در مقابل شستشوی اتومبیل آ مگر .بشوید شما راچی بعد از پایان کار دستور بدهید که اتومبیل نظافت

 .او دستمزد بدهید

 مفهومی نخواهد تنهاییبه یکهیچ این صورتغیر  در .باشنداصوالا تنبیه و تشویق باید همواره در کنار هم 

ست بیمار و ناتوان از اجرای وظایف خود که تقصیر کمبودهای ا آدمیکند میکه فقط تنبیه  مدیری .داشت

مدیری  چنین .دهندهباجست ادهد مدیری میو مدیری که دائم پاداش  اندازدمیخود را به گردن دیگران 

توانند کار را میداند و برای اینکه بتواند موقعیت خود را حفظ کند به کسانی که میبدون تردید کار خود را ن

زیرا هر یک از شما مدیران و مهندسین عزیز  لزومی نداردانواع مدیران در اینجا  ذکر .دهدمیپیش ببرند باج 

توانید از طریق کتاب یا اینترنت در میرلحظه اراده کنید و ه ایدخواندهگوناگون  هایکتاباین مطالب را در 

مدیریت دیده  هایکتابمن این است که به مطالبی بپردازم که در  وغمهم تمامی .مورد ایشان تحقیق کنید

متفاوت هستند اثر یک تنبیه خاص  هاانسانهمواره به یاد داشته باشید که چون  مثالعنوانبه .شودمین

که اصوالا از شخصیت باالئی برخوردار نیست از توبیخ شدن در  کارگری .گوناگون است مختلفروی افراد 

میدهد از کسر شدن از حقوقش نمیشود و کسی که به پول اهمیت زیادی نمیحضور سایرین متنبه ن

بحث در مورد نظم و انضباط و برخورد با کارکنانی بود که دیر در محل کار  مدیرههیئتبا  ایجلسه در .ترسد

 دیگری .کسر کنید اشکاریاضافهگفت دو برابر زمان غیبت از  یکی .پیشنهادی کرد هرکس .شدندمیحاضر 

 کرد و به همین ترتیب همهمیآیند را توصیه میحضور مدیر در ورودی کارخانه و پرخاش به کسانی که دیر 

پرسم که میآید با نگرانی از او می؛ من بار اول که کسی دیر گفتم .به من رسید نوبت .نظریات خود را گفتند

گویم تا آنجا که من میاو  به؟ آیدبرمییا اتفاقی برایش افتاده که دیر به محل کار رسیده و آیا از من کمکی آ

میتلخ به او تذکر  ایچهرهو با دوم در حضور بقیه  بار .از کارکنان خوب و منضبط ما هستیددانم شما می

یک ربع ساعت از حقوق خود به شرکت زیان وارد نکرده بلکه این  اندازهبهدهم که یک ربع دیر آمدن او فقط 

هزینه  این .یک ربع در تعداد افراد زیردست او ضرب شده و هزینه سنگینی را بر شرکت تحمیل کرده است

مجبور به  تأسف باکمالاگر به این رویه ادامه دهید  و ؛قسط از حقوق شما کسر خواهد شد 5محاسبه و در 

مقدار کاستن از حقوق  هیچ .کنممیسوم که دیر آمد او را اخراج  بار .شوممیگرفتن تصمیم در مورد شما 

 .را جبران نخواهد کردعدم حضور او  براثربر شرکت  واردشدهخسارت مادی و معنوی  انضباطبیفرد 

دوم در کشت و صنعت  سال .از یک استاد مدیریت را برای شما تعریف کنم ایخاطرهدر اینجا بد نیست 

کالس من و دو نفر دیگر  در .دمآ خانهکارون از طرف سازمان مدیریت استادی برای آموزش سرپرستی به کار

مشتاقانه در کالس  من .شدندمیمن محسوب  زیردستلیسانس داشتیم و بقیه تکنسین بودند و طبیعتاا 
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رفتم و وضعیت کارخانه را بررسی میقبل از رفتن به کالس به دفتر خود  هرروزاما  کردممیشرکت 

داشتم مافوق من متوجه عالقه من به کار  دوست .بودم کارینوبتزمان معاون سرپرست  آن در .کردممی

دو بار استاد با  یکی .دهممیکنم به کار اصلی خود اهمیت نمیبشود و فکر نکند که چون در کالس شرکت 

روز گفت از  یک .رسیدم اجازه ورود دادمیبه من که حدود پانزده تا بیست دقیقه دیر به کالس  صدرسعه

روز بعد دیر  من .آبدارچی چای ساعت ده کالس را سرو کند جایبهاید ب امروز هرکس دیر به کالس بیاید

به آبدارخانه رفتم و عالوه برگرفتن سینی چای از دست آبدارچی به تعداد نفرات کالس  10آمدم و ساعت 

بعد استاد گفت از امروز  روز .تمام چای و بیسکوئیت را سرو کردم روئیخوش با .بیسکوئیت هم خریدم

بعد طبق معمول دیر آمدم و در زنگ  روز .برای تمام کالس ساندویچ بخرد 10هرکس دیر بیاید باید ساعت 

بعد باز مثل همیشه بیست دقیقه گذشته  روز .به تعداد نفرات ساندویچ و نوشابه خریدم 10استراحت ساعت 

رو به سایرین کرد و  و ؛بایست جاهمانگفت  استاد .تماز شروع کالس در را باز کردم و اجازه ورود خواس

 ازآنجاکهاما  ؛کنم دارجریحهخواستم غرورش را  اول .شودمیدیر در کالس حاضر  هرروزدبیری  آقای گفت؛

بعد سعی کردم با تنبیه  دفعه .ناراحت نشد وجههیچبهاو انسانی صاف و ساده و خاکی است از آوردن چای 

او را  هایحرفاین لحظه دوباره از استاد اجازه نشستن و گوش دادن به  در .مالی او را متوجه خطایش کنم

 بازودلدستدبیری ذاتاا انسانی  آقایگفت؛  سپس .بایستم جاهماندستور داد که در  بازهمکردم ولی استاد 

سومین بار  برای .عوض کنیم بازهمباید نوع تنبیه ایشان را  پس .شودمیاست و از پرداخت جریمه ناراحت ن

ادامه  استاد .از مخالفت استاد با ورودم به کالس حیرت کرده بودم اجازه خواستم که بنشینم کهدرحالیو 

این لحظه رو به من کرد و گفت؛ شما  در .داد؛ بنابراین باید نوع دیگری از تنبیه را روی ایشان امتحان کنیم

 در .درنوردیدشدید تمام بدنم را  برقی .شدم خشک .روز اخراج هستید و حق ورود به کالس را نداریدام

خفتی را چگونه تحمل کنم؟ مغزم منجمد  چنین .تعداد تکنسین مرا از کالس اخراج کرده بودند آنحضور 

م به دفتر خودم و روز بعد به کالس بیایم اما درست وتوانستم برمی .رسیدمیشده بود و هیچ فکری به سرم ن

 ازآنجادر ایستادم و هرکس  آنکه از کالس اخراج شده بیش از سه ساعت و نیم پشت  ایشاگردمدرسهمثل 

 .یافتممییک ربع قبل از وقت در کالس حضور روز به بعد همیشه  آن از .گذشت با تعجب به من نگاه کرد

 ر نگارندهبه نظدر ایران ی ایجاد انگیزه هااولویت -6-2

تشویق یکی از ابزارهای ایجاد انگیزه است اما نظر من در مورد عوامل ایجاد انگیزه در کارکنان با آنچه در  

من هرم انگیزشی  ازنظر .متفاوت است شدهنوشته، اندشدهدسته که ترجمه  آنمدیریت، بخصوص  هایکتاب

انگیزه را در کارکنان  دردانی از کارکنان باالترین میزانتجربه من ق به .شودمیبه روش زیر توضیح داده 
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ما »دهد بگوئید میروید به کارگری که کارش را خوب انجام میکه در کارخانه راه هنگامی .کندمیایجاد 

بوده که همکاری مثل  شانسخوشاین شرکت خیلی »یا  «کنیممیجداا به داشتن همکاری مثل تو افتخار 

میآید، بدون توجه به اینکه کیست و به چه دلیل بازدید میوقتی کسی برای بازدید از کارخانه  «داردتو 

میکارگر  آنبه  وقتی .آید تا از کارکنان خوب خود قدردانی کنیدمیکند فرصتی خوب برای شما پیش 

داند که این میشناسد نمیشخص را ن آنچون  کارگر .رسید او را به مهمان معرفی کرده و از او تعریف کنید

و  شدهمعرفیتعریف در آینده او چه اثری دارد اما از اینکه به شخصی که برای کارخانه به دلیلی اهمیت دارد 

یی که هایا شرکت هااز کارخانه یکهیچدر  من .گنجدمیاز او تعریف و تمجید شده است در پوست خود ن

را هم به شرکت  ایهزینهدر ضمن هیچ  .امندیدهتشویقی مؤثرتر از این  امکارکردهسال گذشته  32طی 

میعاملی که در کارکنان ایجاد انگیزه  دومین .افزایدمیاما بر میزان محبوبیت شما بسیار  کندمیتحمیل ن

باهوش همواره به یاد دارد که پای پسر فالن کارگر شکسته، دختر  مدیر .هستکند توجه به خانواده ایشان 

 شدهپذیرفتهملی فوتسال  گروه، مادر یک نفر بیمار است و پسر نفر دیگر در شدهقبولدیگری در کنکور 

حال پای شکسته پسر را بپرسید، به پدری که دخترش در  هاآنست هنگام عبور از مقابل ا کافی .است

ی شده و نتیجه آخرین مسابقه فوتسال را از یکآنتبریک بگوئید، جویای حال مادر بیمار  شدهقبولکنکور 

خود برای مدیر  تنهانهشوند که میمتوجه  کارکنان .ملی فوتسال است بپرسید گروهکسی که پسرش در 

شود کارکنان حتی در غیاب شما میباعث  ایانگیزه چنین .نیز اهمیت دارند هاآنمهم هستند بلکه خانواده 

 .شرمنده شوند کاریکمهم از 

فردی که از  اعزام .کندمیبیش از همه ایجاد انگیزه  ذکرشدهبعد از دو روش  مأموریتبه تجربه من اعزام به 

آنکه کارگر برای مدتی از محل کار یکنواخت خود  اول .چند خاصیت در بر دارد مأموریتاو رضایت دارید به 

اینکه کارگر  دوم .اندوزدمی ایتازهو تجربه  است( شدهدادهتوضیح  تفصیلبه)بریدن در فصل آخر  دور شده

 اگر .اندسپردهیابد که به او اعتماد شده و کارهای برون شرکتی را به او میخود را عضوی مهم از شرکت 

 .م تفریح و زیارتکار و ه هم .شودمینور  علی نورشهرهای شمال یا مشهد و قم باشد دیگر  مأموریتمحل 

تواند از میاینکه همواره و تا آخر عمر  چهارم .کندمیکمک خوبی به معیشت او  مأموریتاینکه حق  سوم

 .این سفر مهم و تاریخی خود برای خانواده و دوستان تعریف کند

که سقف  ایکارخانه بدو ورود با در .ردوس را بیان کنماز کارخانه قند ف ایخاطرهدر این مورد بد نیست 

زمان سیزده سال زیان  آنکه از روز اول زیان داده و در  ورشکستهو  تن قند در روز بود 140 آنتولید 

یی هابعد از شناخت من از طریق سایر شرکت هاآنکارگران صحبت کردم و  با .مانباشته داشت مواجه شد
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تن  140یک روز کاری  در .داشت نوبتسه  کارخانه .اعالم همکاری کردند بود شدهنوشتهکه در رزومه من 

تا مجدداا به قند  شدمیدوباره در آب حل  آنشصت تن  حدود .شدمیآلوده تولید  قند بسیار بد، مرطوب و

قند سازمان قند و شکر به هر ترتیب که بود همراه با  مأمورنود تن با دادن رشوه به  تبدیل شود و حدود

 هاآنرا به دفترم خواستم و به  کارینوبتسه سرپرست  هر .شدمیکدارها فروخته به بن هاکارخانهخوب سایر 

 ازنظردانستم که میاز کارخانه بازدید کرده و  قبالا .خواهممیممتاز  یکدرجهتن قند  140گفتم من روزی 

که آوردند مقابله کردم و با تهدید به اخراج کسی  هاییتمامی بهانه با .هیچ کم و کسری نداریم آالتماشین

روز حقوق  15 .یافتیمدستتن قند عالی و ممتاز  142روز به  23که نتواند درست کار کند بعد از فقط 

 طوربه هاآنکسانی که از  تنها .شناختندمیو کارکنان دیگر از خوشحالی سر از پا ن دادم میپاداش عمو

توجه به همکاری نزدیکی  با .نوروز نزدیک بود عید .بودند کارینوبتشایسته تقدیر نشده بود سه سرپرست 

 در .ی قند اصفهان، کوار شیراز و قند اهواز نوشتمهابه کارخانه اینامهقند وجود دارد  یهاکارخانهکه بین 

خانواده برای بازدید از  اتفاقبهاطالع دادم که سه نفر از کارکنان این کارخانه  هاکارخانه آننامه به مدیران 

ی سازمانی و هاروز از خانه 4سه خانواده بتوانند  آنکه  متنظیم کرد طورآنرا  زمان .آیندمیکارخانه به آنجا 

ی از یک سرپرستانهریک از  به .شوند مندبهرهروز قند اهواز  4روز قند کوار و  4رستوران قند اصفهان، 

سه نفر در تمام عمر خود به  آنکنم مین تصور .دادم مأموریتی خوب کارخانه را برای اجرای هااتومبیل

بسیار  ایخانه، شدمیمانند مدیران رده یک برخورد  هاآنهر کارخانه با  در .سفری به این خوبی رفته باشند

در  هاآن کار .شدمیداده  هاآناشتند و از رستوران مدیریت سه وعده غذا به گذمیمناسب در اختیارشان 

ایشان گفته بودم که اگر دوست  به .صبح روز اول بازدید از کارخانه و در بقیه اوقات گردش در شهر بود

حسابداری هزینه به رداخت پقبض رستوران را برای  حتمااداشتند غذا را در خارج از کارخانه صرف کنند 

 مأموریتحق  عنوانبهعید برگشتند و با یک پاکت ضخیم  مأموریتسه از  آن وقتی .کارخانه ارائه دهند

روبرو شدند برق شادی و امتنان را در چشمانشان دیدم و خیالم راحت شد که حتی اگر یک ماه هم به 

 .کارخانه سر نزنم تولید هیچ مشکلی پیدا نخواهد کرد

 میلیونیک مثالاآنکه  بجای .سه مورد به نظر من دادن جایزه جنسی اهمیت انگیزشی باالئی دارد ازاینپس

تواند با بودجه میتومان به کارگر پاداش بدهید یک دستگاه تلویزیون یا هر چیز دیگر که کارگر تقریباا هرگز ن

که  هاستمدتو آنچه  هابدهی پول داده باشید ظرف یکی دو روز صرف اگر .خود خریداری کند به او بدهید

میکند به یادش میاما تلویزیون را هر وقت روشن  ؛شودمیو منتظر زمان مناسب بوده  شدهمیباید خریده 

پز  ازآنجاکهطرف دیگر  از .کندمیافتد که از محل کار جایزه گرفته و دائماا حس تشویق شدن را احساس 
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 آنمهمانی برای  بار هرشدیداا رواج دارد خود حساب کنید که  مرزوبوماین  در چشمیوهمچشمدادن و 

 .شودمیبالد و نزد اقوام و دوستان سربلند میتلویزیون  آنآید چقدر به میکارگر 

باشد که در تابلوی اعالنات نصب  اینامهنقدی چنانچه همراه با  پاداش .چهار مورد پول قرار دارد بعدازاین

ضمن  در .اما یادتان باشد که جایگاه پول چقدر پائین است ؛و انگیزه دهنده است تأثیرگذارگردد بسیار می

کند و چنانچه دریافت نکنند آزرده شده و ممکن است میپرداخت پاداش نقدی دیگران را نیز متوقع 

 از .گیرد، مخالفممیبه همه تعلق  کهآن جزبهبا هر نوع پاداش نقدی،  اصوالا .منفی بزنند کارهایبهدست

 .بفرمایند راهنماییکنم بنده را میدارند استدعا  ر دیگریظکه ن ماساتید محتر

دهند و میپیشنهاد کارگران و زیردستان را به نام خود ارائه  وجدانبیدیگر اینکه بعضی از مدیران بد و  نکته

بال عیناا در یکی از  این .بردمیافراد از بین  در یک کارگر که در کل تنهانههرگونه خالقیت را  ترتیباینبه

 هاخواست که ادعا کنی طراحی هلندیمی)خیلی جرئت  هابا تغییر طراحی هلندی من .به سر من آمد هاکارخانه

تن شربت خام و  50ورود گل زیاد تریپ کرده بود  به خاطرغلط است( توانستم در هر بار تخلیه کالریفایری که 

سمینارهای خارج ط رئیس کارخانه در یکی از که من کرده بودم توس کاری .کنیم جوئیصرفهخام تن شکر  5یا 

توانست به میوارد نبود ن هاکاریریزهچون به تمام  خوشبختانه .مطرح کرد او ه نام خودباز کشور تغییری 

 .پاسخ مناسب بدهد داشتند سؤاالتیروش  آنرسید و در مورد مییی که از سراسر دنیا به کارخانه هانامه

مشت او باز شد و  زودیبه .کردممیکرد و من جواب را با نام خودم ارسال میارجاع  به منرا  هانامه درنتیجه

 .آبرویش رفت

 :مهفتفصل 

 قوانین طالئی در ژاپن -7-1

باعث شد  خواهم در مورد سه قانون طالئی کهمیاینجا  در .ایدشنیدههمه شما در مورد موفقیت مدیریت ژاپنی 

ی صنعتی و مالی دنیا تبدیل شود صحبت هامنابع طبیعی به یکی از ابرقدرت ترینکوچکو بدون  زدهجنگژاپن 

 :از اندعبارتسه قانون  آن .کنم

 .توان اخراج کرد یا به شغل پائین تری گماردمیرا ن کسهیچ -1

 .خود شریک هستند همه در سود شرکت به نسبت موقعیت -2

 .مدیریت مشارکتی -3
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اما قبل از اینکه به این سه قانون برسیم  ؛این سه قانون باعث شد تا ژاپن از جا برخاسته و به موقعیت فعلی برسد

میآید و عبادت محسوب میدر ژاپن کار کردن مقدس به شمار  اوالا  .باید نکاتی در مورد مردم ژاپن را قید کنم

گشتند و حداقل میمحل کار بر و بهبسیاری از کارکنان پس از هشت ساعت کار روزانه کارت خروج زده  لذا .شود

 بارزیانمسئله باعث شده بود تا بنیان خانواده در ژاپن سست شده و آثار  این .کردندمیساعت دیگر مجاناا کار  4

مدیران این را ممنوع اعالم کرده و حتی از حراست خواستند که در  لذا .مشهود بودبخصوص در کودکان  آن

تقاضای مرخصی و استراحت  کسهیچطرف دیگر  از .را از شرکت بیرون کنند هاآنصورت دیدن چنین افرادی 

برای  ژاپن .گذاشته بود تأثیرروحیه کارکنان پائین آمده و در راندمان کارشان  ترتیباینبهو  کردمیسالیانه ن

میآورد که کارکنان  به وجودی تفریحی بسیاری هامکان تنهانهتشویق کارکنان به استفاده از مرخصی سالیانه 

سالیانه را هم با زمان  پاداشاستفاده کنند بلکه  هاآناز  رایگانبهناچیز و یا حتی  ایهزینهتوانستند با 

این معنی که هر کس در طول سال مرخصی بیشتری استفاده  به .کرد طمرخصی مرتب عنوانبه شدهاستفاده

 !شودمیرا بکنید اگر این کار را در ایران بکنیم چه  فکرش .گرفتمیبیشتری  پاداشکرده بود 

اما اگر کسی  ؛ژاپنی نگران از دست دادن کار یا تنزل مقام نیست هیچ .امنیت شغلی را در بر دارد قانون اول

شود تا همکاران میمسئله باعث  این .کنندمیبزند برای تنبیه او هیچ کاری به او ارجاع ندست به عمل نادرستی 

کسانی که به همین دلیل  تعداد .نگاه کرده و حتی از حرف زدن با او خودداری کنند با دیده بسیار بدی به او

یک مهندس ساختمان  مثالا .خودکشی در ژاپن از سایر کشورها باالتر است آمار .کم نیستند اندکردهخودکشی 

را که برای یک نفر ساخته بود در  ایخانهجریان را بررسی کردند معلوم شد که او نتوانسته  وقتی .خود را کشت

دو روز تعطیل آخر هفته را وقت خواسته بود و در تمام  کارصاحباز  وی .تحویل دهد شدهتعیینزمان از پیش 

کار تمام نشده و هنوز مقداری  بازهمبود ولی  کارکردهاستراحت همراه گروهش  یک ساعتساعت بدون  48 آن

صبح دوشنبه که قرار بود خانه را تحویل دهد با جسد او که خود را دار زده بود روبرو  لذا .بود ماندهباقیاز کارها 

سید آخر چرا خودش را خارجی پر یک .کار عبارت بودند از نصب نشدن کلید و پریزها نقایصاینکه  جالب .شدند

 .کرده بود عهدشکنیدو بار  او .دادمیکرد زیرا دیگر کسی به او کار نمیکشت؟ و جواب شنید که باید این کار را 

توانند میتوانند و به هر صورت که میهم داده و تا  دستبهدستشود تا همه میباعث کت در سود شرکت اشر

 کامالا دهد میرا که به قسمت دیگر تحویل  ایقطعهقسمت  هر .بکاهندسود شرکت را باال برده و از ضایعات 

 .گردانندمیخودداری کرده و به قسمت قبل بر آنو چنانچه کمترین ایرادی داشته باشد از دریافت  شدهبازرسی

کنند تا اگر کسی ناراضی باشد میهمواره وضعیت محصول تولیدی خود را پس از فروش پیگیری  حالدرعین

میمحصولی که از کارخانه ما به خانه دیگری گفته یکی از مدیران ژاپنی  به .را جلب کنند فوراا رضایت او
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همبستگی کارگران در  میزان .باید حال او را جویا شویم همواره .رود دختر ماست که به خانه شوهر رفته

 .باال بردن کیفیت و آبروی شرکت را از داستان زیر بهتر خواهید فهمید

اتومبیل بسیار کثیف و  یک .ی کنار خیابان مشغول غذا خوردن بودهادر یکی از رستوراندر ژاپن یک آمریکائی 

به مغازه  سپس .اتومبیل نگاه کرد آنکه در حال عبور بود ایستاد و به  جوانی .در طرف مقابل پارک شد آلودگل

تمیز  چنانآناتومبیل را  یک ساعترفت و با یک سطل آب و اسفنج و مایع شستشو بازگشت و در طول بیش از 

 .وسایل را در سطل زباله انداخت و به راه خود ادامه داد سپس .استکرد که گوئی تازه از کمپانی خارج شده 

گفت که  جوان .داری زیباییجوان رفت و به او گفت؛ اتومبیل  آن دنبال بهد که بسیار تعجب کرده بو آمریکائی

پرسید؛ تو راننده این اتومبیل هستی؟ جوان پاسخ منفی داد و گفت که  آمریکائی .اتومبیل نیست آنصاحب 

 آنزحمت کشیدی و  قدراینکه مبهوت شده بود پرسید، پس برای چه  آمریکائی .شناسدمیصاحب اتومبیل را ن

 اگر .کنممیگفت؛ این اتومبیل نیسان است و من در کارخانه نیسان کار  سادگیبهتمیز شستی؟ جوان  طوراینرا 

را شستم تا همه محصول ما را زیبا  آن .مردم یک نیسان کثیف ببینند ممکن است برای نام نیسان خوب نباشد

 .ایدکردهحاال علت پیشرفت و موفقیت ژاپن را بهتر درک  احتماالا .ببینند

 رسدمیظرشان یعنی اینکه همه در مدیریت سهیم هستند و هر یک به سهم خود آنچه به ن مدیریت اشتراکی

یکی از  این .کنندمیپیشنهاد اعالم  صورتبهو کاهش ضایعات  نکردن کار، باال برده راندما ترآسانرا برای 

 .بسیار مؤثر استدارد و در رشد و پیشرفت شرکت بسیار انگیزشی اهمیت  ازنظرکه است مواردی 

ایشان خواسته  از .درا زیر نظر گرفتن هاکارخانهو  هاشرکتدر شهر کیوتوی ژاپن حدود دو میلیون نفر از کارکنان 

کار، باال بردن راندمان و جلوگیری از ضایعات به نظرشان  ندشنچه در رابطه با بهتر انجام شد که هر یک آ

، مدیر تولیدهم مرکب از مدیر فنی،  پیشنهادهابررسی  کارگروه یک .ندازندابی پیشنهادهانوشته در جعبه  رسدمی

روز یک مرتبه تشکیل جلسه داده و به  15هر  کارگروه این .نماینده کارگران و چند نفر دیگر تشکیل شد

نفر چند پیشنهاد داده بودند؟ یک کنید در پایان سال این دو میلیون می تصور .کردندمیرسیدگی  پیشنهادها

 50متوسط هرکس  طوربهیعنی  ؛پنجاه میلیون پیشنهاد داده بودند هاآن .میلیون؟ دو میلیون؟ ده میلیون؟ نه

بودند اما مهم  موردبیغیرعملی و یا  پیشنهادهااست که اکثر این  بدیهی .پیشنهاد در طول سال ارائه کرده بود

این بود که هر نفر بدون توجه به اینکه چه شغل و چه جایگاهی در سازمان داشت آنچه را که به عقلش رسیده 

آیند زنجیر مقابل میبار  که برای بارگیری یا آوردن هاامیونک هاشب»نگهبان انبار نوشته بود  یک .بود نوشته بود

او این بود که این زنجیر را با رنگ شبرنگ به فاصله  پیشنهاد .را پاره کرده بودند آنورودی انبار را ندیده و بارها 
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سال متوجه شدند که  یک ناپیشنهاد پذیرفته شد و در پای این .کنند آمیزیرنگنیم متر به رنگ قرمز و زرد 

دالر بوده و در  60هر بار تعمیر و جوشکاری زنجیر حدود  هزینه .ترا پاره نکرده اس زنجیرامیون هم حتی یک ک

فوق مورد  کارگر .شده بود جوئیصرفهدالر  600 ترتیباینبه .شده استمیبار زنجیر پاره  10یک سال حدود 

دالر نیز پاداش نقدی به وی پرداخته  30با درج در پرونده و تابلوی اعالنات قرار گرفت و مبلغ  کتبیتشویق 

کارخانه یاشیکا نیز مهندسی جوان پیشنهاد کرد زاویه تحدب لنز دوربین خانوادگی را یک گراد بیشتر  در «.شد

کار را کردند و در  این .شدنمیقرمز دیده  هاد دیگر چشمشووقتی عکس با فالش گرفته  ترتیباینبه .بتراشند

 در .میلیون دالر سود برد 200کارخانه سازنده دوربین عکاسی شد و بیش از  ترینپرفروشهمان سال یاشیکا 

بگوئید، کدام چاه نفت، کدام معدن الماس یا  شما .میلیارد دالر رسید 300مجموع سود حاصل از این برنامه به 

و بهترین  نتریبزرگمیلیارد دالر سود بدهد؟ پس مغز انسان  300تواند در یک سال میهر منبع طبیعی دیگری 

 تنهانهاین کار در ایران  بدبختانه .هم سعی کنیم از این معدن استفاده کنیم ما .معدن دنیاست تریندهسود  و

مدیر مواجه  باخشمکارگری به مدیر کارخانه پیشنهادی بدهد  اگر .آیدمیمرسوم نبوده که مذموم هم به شمار 

به فکر کردن و  تنهانهشود و میمواجه  «نیامدهبه تو  هافضولی این .سرت به کار خودت باشه»جمله شده و با 

 .شودمیبیشتر تشویق نشده که از غلط کردن خود پشیمان  هایارائه پیشنهاد

 :مفصل هشت

 ؟برخورد کنیمو کارکنان مزاحم  هاچگونه با خبرچین -8-1

شما به اتاق شما آمده و اطالعاتی در اختیار  هستند که بدون خواسته ایعدهدیر م عنوانبهاز لحظه ورود شما 

میشما با محل کار و نقاط ضعف  آشنایی باعث .کندمیشما  کمی بهاین عده کمک  اطالعات .گذارندمیشما 

 .و شما نباید فریب این عده را بخورید استیکی از همکاران  زدن زیرآبدر جهت  هاآنی هاگفته شود اما اکثراا

اینکه  محضبهاتاق خود را به روی همه باز بگذارید اما  در .هستند خوارپاچهعده عموماا بسیار متملق و  این

یا بدگوئی از همکاران نزد شما آمده با لبخندی عذرش را  خزعبالتمتوجه شدید طرف برای گفتن مشتی 

دسته یک  این .دور نکنید کامالا اما این دسته را از خود  ؛دارید تریمهمبخواهید و بگوئید در حال حاضر کارهای 

 .خاصیت بسیار مهم دارند که برای شما بسیار مفید است

با  رویاروییدر شرکت صادر کنید که خوشایند کارکنان نیست و حتی امکان  اینامهخواهید بخشمیتصور کنید 

تند و خشن مانند کتک خوردن یا اعتصاب کارکنان و شکایت ایشان به مقامات باالتر مواجه  هایالعملعکس

این دسته دهان بسیار لقی دارند و  معموالا .خوردمیکه وجود این دسته افراد بسیار به درد شما  اینجاست .بشود
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چنین مواردی وی  در .داندمیدیک را به خود بسیار نز اوگویند با مدیر خیلی رفیق هستند و مدیر میه دیگران ب

دانید و از محرم بودن و رازداری او میآشنا به وضعیت شرکت  کامالااو را  ازآنجاکهبگوئید او را احضار کرده و به 

موضوع بخشنامه را با او در میان  سپس .خواهید مطلبی بسیار محرمانه را با او مطرح کنیدمیمطمئن هستید 

است که بخشنامه  آنکار درست مثل  این .بگذارید و از او بخواهید که مبادا مسئله را با دیگران در میان بگذارد

تا  سپس .شوندمیکمتر از یک ربع همه از موضوع بخشنامه مطلع  در .را از رادیو و تلویزیون پخش کرده باشید

ت جدی یا فمخال اگر .را تحت نظر بگیرید چیزهمهو  پردازیدچند روز به بررسی بازخورد رفتار کارکنان ب

برای  قبالاخورد زیرا کارکنان میکنید و آب هم از آب تکان نمیخطرناکی مشاهده نشد که بخشنامه را اجرائی 

 .اندشدهروحی و روانی آماده  ازنظراین بخشنامه 

 به میتند روبرو شدید و خبر از جمع شدن کارگران در یک نقطه و عصبانیت عمو هایالعملعکسبا اگر و اما 

موضوع را  باخشمکارخانه به سراغ شما آمدند و  سفیدهایریشبسیج همراه با  و اسالمیآمد و انجمن  وجود

پرسید این مزخرفات را چه کسی گفته؟ من این میدهید و مینشان  زدهحیرت کامالا مطرح کردند خود را 

خیال همه راحت شده و خبرچین  ترتیباینبه .چنین خیالی نداشتم و ندارم من .شنوممیمسئله را از شما دارم 

 .گیردمیهم توسط کارکنان دستمزد خود را 

خواهد و میپاداش  کاری هردهد، در مقابل میچگونه با کارگری که وظایف خود را انجام ن -8-2

 کند برخورد کنیم؟میباعث کندی کار سایرین شده و مزاحمت ایجاد 

گرفتم که در مقابله با کارگر بد و کسی که حاضر نیست به وظایف خود عمل کند و  من از قانون اول ژاپنی درس

 موردی مسئول در .چگونه برخورد کنم یا همواره برای انجام دادن کاری که وظیفه اوست تقاضای پاداش دارد

خواستم تقاضای پاداش یا دریافت میکه کاری از او  بار هرنقلیه کارخانه  وسایطتعمیرات و رسیدگی به وضعیت 

 .گذاشتمیروی سایر کارکنان بدی  تأثیردادم میکرد که حق او نبود و چنانچه به خواسته او تن میچیزی را 

هرماه هم  آخر .امروز نیازی به آمدن به کارخانه ندارید که از دست او خسته شدم به او گفتم شما از روزی

 رسمیزمان کارگران استخدام  آن در .متوسط حقوق و مزایای سه ماه گذشته شما به حسابتان ریخته خواهد شد

سنوات اخراج کرد مگر با پرداخت مبالغ کالن و بازخرید  شدنمیبر طبق قانونی که مجلس گذرانده بود  را

 یبسیار درستکار کنید در بعضی موارد پرداخت مبلغ کالن و خالص شدن از دست کارگر مزاحم  باور .اوخدمت 

این مورد این  در .کندمیرا جبران  حقوق اوی او هزینه هابوده و پس از مدتی سود حاصله از عدم مزاحمت

کرده یا کار خود را درست انجام  بدرفتاریخواست میبه هر کارگر که  آنکرده و پس از  نشینخانهشخص را 
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به  حتماادانستم که این جمالت میو انگل کارخانه بشی؟  خورمفتهم دوست داری مثل فالنی  گفتم تومیندهد 

سه روز طول کشید تا نزد من آمد و با عذرخواهی بسیار قول داد که کار  تنها .رسدمی نشینخانهکارگر  آنگوش 

بتواند به محل کار برگشته و از که  تقاضا داشت او .نداشته باشد جائیبیخود را درست انجام داده و هیچ تقاضای 

از  ایعدهکردم و  کارخانه دیگری با بیش از ده نفر این کار را در .معاف شود خورمفتانگل و  القابی مثلداشتن 

دیگر و چند نفر  شدندمیچسبانده و یا از طریق صاحبان شرکت حمایت  هاارگانرا که بخصوص خود را به  هاآن

 پرداخت حقوق بهرا بدانید که  این .کردندشدن تقاضای بازخرید  معقول مینپذیرفتم تا خودشان با رق قدرآن را،

و که به شرکت  از حضور او و خساراتی ترصرفهبسیار با  در محل کار هاآنو جلوگیری از حضور  مزاحم انکارگر

از رفتار  که دیگرانو  شودمیرفتارهای او خورد  به خاطرکه از شما  اعصابی .استکند میوارد روح و روان مدیر 

آرامش روحی به مدیر داده و  هاآن نبودن .کنندمیکنند، زیان بسیاری به شرکت و شخص مدیر وارد میاو تقلید 

از این کار نهراسید و در  اصالا .شوندمیاخراج با حقوق  ار نکنندک درست اگرکند که میکارکنان را نیز متوجه 

توانید از حضور او میرساند و تا میکارگر سود بیشتری به شرکت  آنجواب مقامات باالتر نیز بگوئید عدم حضور 

او بگوئید  به .هم بازگشت او به شما تحمیل شد از ارجاع کار به او خودداری کنید اگر .در شرکت جلوگیری کنید

کند و یا از آنجا میاو از بیکاری و نگاه سایر کارگران به ستوه آمده و خود را اصالح  خود .دوست دارد برود جا هر

 .فتخواهد ر

شدیدًا  چسبانده و یا از طرف صاحب شرکت هاارگانخود را به  مزاحمی کهبا کارگر پرتوقع و  -8-3

 چکار باید کرد؟ شودمیحمایت 

مثل بسیج  هاییارگانخود را به شوند میکه در کارخانه اصطالحاا )آنتن( خوانده ها خورمفتبعضی از این دسته 

مدیر را در کنند از این موقعیت نهایت استفاده را کرده و حتی میچسبانده و سعی یا صاحب شرکت یا سپاه 

 .مشت خود بگیرند

خورید زیرا بسیج و سپاه خود را از وجود چنین میخوشبختانه در حال حاضر کمتر به این دسته از افراد بر

دارم در زمان  خاطر به .کنند سوءاستفادهاز نام مقدس بسیج و سپاه  هاآندهند میافرادی پاک کرده و اجازه ن

مالی بدی  وضع .رفتممیبه عیادت او  گاهی .جنگ یکی از کارگران کارخانه شدیداا مجروح و جانباز شده بود

سختی شده بود و در زمان  زمستان .آمدمیاز تختخواب بیرون  بندرت .کردمیداشت و در شرایط خوبی زندگی ن

دادم دو بشکه گازوئیل به خانه او ببرند تا مبادا در اثر سرما آزار  دستور .شدنمیپیدا  راحتیبهجنگ سوخت 

 به منخشمگین  ایچهرهساعت بعد به هر زحمتی بود خودش را به دفتر من رساند و با  نیم .بیشتری ببیند
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آوردن  به دستاو گفت که برای  .امکردهپرخاش کرد که چرا با ارسال گازوئیل به خون شهدا و جانبازان توهین 

است هر کمبودی که دیگران  حاضر .بوده مسلمینمزایا به جبهه نرفته و هدف او صرفاا خداوند و دفاع از اسالم و 

 .با وجود اصرار من و سایرین از قبول گازوئیل خودداری کرد او .دارند را به جان بخرد

توانسته بود با  او .کارگری داشتیم که رئیس انجمن اسالمی، بسیج و رابط کارخانه با سپاه بود مقابل دراما 

حاضر نشده بودند  یکهیچ آخر .کند برکناررا از کار  هاآنو پاپوش دوختن برای دو مدیرعامل قبلی  سازیپرونده

ولیست درجه یک بود و برای رسیدن به ایک ماکیدزد و غارتگر که  مردکی .به تقاضاهای نامشروع او تن بدهند

را به یک قبضه ریش مسلح کرده بود و  خود .شرفیبی و ناموسیبی حتی .دانستمیکاری را درست  هدف هر

 وانتطرف شرکت برای او یک  از .دادمیو مسلسلش را نشان  کردمیچپ و راست آیات قرآن کریم را بلغور 

ده و پاره کرده پرداخت اما در محضر اسناد را از وکیل شرکت دزدیمیرا  آنخریداری شده بود که باید اقساط 

 تمامیزمان  آن در .حلقه الستیک و یک باتری گرفته بود 4بار به زور وارد انبار اصلی شده و با تهدید  دو .بود

 .آورد به دستتوانست چنین وسایلی را از راه قانونی مین وجههیچبود و او به  ایسهمیهو  ایدفترچهاین اجناس 

داد میکرد و دستور میمن پرت  طرفبهو درخواست خود را  شدمی مدیرههیئتبدون در زدن وارد جلسات  گاه

 به .جنگ بود زمان .آوردمی به وجودی ناموسی هادیگران مزاحمت برای از .را امضاء کنم اشخواستهکه زیر 

مخالفتی با او با دخالت  ترینکوچکهر چیزی قرار داشت و با  سرلوحهجنگ در )ره( فرموده حضرت امام 

که کارخانه سرپرستی  نزد .دانستم چکار کنممیشده بودم و ن مستأصل .شدممیفرماندهان بسیج و سپاه مواجه 

او با  کردممی تصور .بود رفتم و وضعیت را توضیح دادم باتجربهفردی اعتماد حضرت امام و  بسیار موردمردی 

خود را به  نابکار آناز شر او راحت کند اما ظاهراا  شرکت را آسانیبهتواند میتوجه به جایگاهی که در نظام دارد 

وقتی با »گفت  باتجربهمرد پخته و  آن .دانستممیروز ن آنآموختم که تا  درسی .کرده بود مهمی نزدیکافراد 

باالتر برده و سپس  و ، باالی باید او را باالشومیمواجه  اندرفتهلیاقت باال چنین افرادی که بدون 

 .توضیح بیشتر خواستم اما ایشان دیگر وقت نداشتند «کنیناگهان زیر پایش را خالی 

بعد  .زدمیو پخته بود و حرف روی هوا ن باتجربهشخصیتی بسیار  سرپرستی .چندین روز به این جمله فکر کردم

کارگر بسیار  او .المپی در مغزم روشن شد ایکیوسانحرف را فهمیدم و مانند  آناز چند روز ناگهان معنی 

احمدی  مثالارا که  او .آوردمی هاییمثالاز قرآن  موقعبهکالس سواد داشت بجا و  4باهوشی بود و با اینکه فقط 

که دارد  ییی بسیار باالهاسپاه و بسیج و توانائی او گفتم با توجه به موقعیت او در به .خواستمخوانیم به دفتر می

 .را بکند هاتواند از چنین فرد توانائی بهترین استفادهمیو شرکت  شغل مروج کشاورزی برای او بسیار کم است

لحظه من همیشه با نفرت به او نگاه کرده  آن تا .مرا باور کند هایحرفتوانست نمی .گرد شده بود چشمانش
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اینکه  برای .دیدمیدیگر  ایچهره حال .من دیده بود هایچشمعمق نارضایتی از خود را در  خوبیبهبودم و 

اما  ؛کنم که شکست خوردممیخیالش را راحت کنم گفتم؛ من خیلی سعی کردم با تو مبارزه کنم اما اعتراف 

به را بکند تصمیم گرفتم از تو بخواهم در مدیریت  هامدیر که باید از بدترین شرایط بهترین استفاده یک ناعنوبه

فنی در مورد مدیر ی وجدانبیو خباثت  درنهایتکه  ایتوطئه براثر .راحت شد خیالش کمی .کمک کنی من

مدیر فنی اخراج  طراحی کرده بود بیوه یکی از شهدای کارخانه برای خراب کردن مدیر فنی و اخراج او کارخانه و

مدیر فنی تقاضا کرده بود زیاد بود ولی با توجه  آن که رقمی .شده و پرونده غرامت اخراج او در اداره کار باز بود

مبلغ ناچیزی بود و من تصمیم داشتم همین  نو قربانی توطئه این ملعون شد اشگناهیبیبه سوابق کاری و 

بسیار خوب او را به  نامهتوصیهضمن به او قول داده بودم که با  در .را هم به او بدهم آنمبلغ و حتی بیشتر از 

 ین جرثومه فساداولین کار به اارجاع  برای .هر صورت از او حمایت خواهم کرده کارخانه مشابه دیگری معرفی و ب

نفوذ داری کاری کن تا شرکت مجبور به  قدراینکه  تو .گفتم مدیر فنی غرامت سنگینی درخواست کرده

یک ریال  مهدنمی اجازه .مدیرعامل آقایبا غروری خاص گفت؛ خیالت تخت باشه  او .نشود ایهزینهپرداخت 

مفصل  هاآندرباره  قبالاخبر را توسط افرادی که همیشه دور و بر دفتر من بودند و  این بالفاصله من .بگیره

ی که دارد اجازه نخواهد داد شرکت غرامتی بانفوذاحمدی  آقایصحبت کردم در کارخانه پخش کردم و گفتم 

که برای بررسی شکایت مدیر فنی تعیین شده بود خود بجای مدیر اداری در جلسه اداره کار  روزی .بپردازد

پیاده شدن از  محضبهنه وارد شدم وقتی از در کارخا سپس .شرکت و با باالترین رقم خسارت موافقت کردم

 .کالش یگودروغ کهیمرد .اتومبیل فریاد زدم این احمدی رو پیدا کنین و بگین فوراا خودشو برسونه به دفتر من

فریاد کشیدم  اتاقم بیرون آمدم از .در کمتر از دو دقیقه پیدایش شد احمدی .از موضوع خبر نداشت کسهیچ

کم اداره کار و و ح «یم؟ پس این چیه؟هیال غرامت بدی یک رهدنگفتی اجازه نمیمگر نگفتی نفوذ داری؟ مگر »

 .اتاقم رفتم و در را از داخل قفل کردم به کالمیبدون هیچ  سپس .مبلغ تعیین شده را به او و دیگران نشان دادم

 خوبیبه .خش کردمدر تمام کارخانه خبر را پ بازهم .گذاشتم اشعهدهمهم را به  مأموریتیکی دو روز بعد یک 

به اعتماد  اصوالا .را داشت و نه سوادش را اشتجربهآید زیرا نه میبرن مأموریت آندانستم که هرگز از پس می

 به .را پذیرفت مأموریتحماقت  درنهایت بودمغرور  به خودکه سخت  واما ا ؛باور نکردنی است شعورهابی نفس

 .شودمیمشکلی را به عهده گرفته و سود خوبی نصیب شرکت  مأموریت .پدر فالنی را بیامرزدگفتم خدا همه 

بلکه خسارت هنگفتی نیز متوجه  کار شرکت انجام نشده تنهانه .چند روز بعد شکست خورده برگشت طبیعتاا

 .برسم خوددانستم چطور اوضاع را درست کرده و جلوی خسارت را گرفته و به خواسته می البته .شرکت شده بود

 .کارهای الزم را انجام داده بودم و موفق هم شدم قبالا
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به او اعتراض کردم که وقتی توانائی انجام کاری را ندارد چرا  هااین بار هم او را احضار کردم و در حضور خبرچین

 کند؟میمواجه  یتاو شرکت را با چنین خسار آورددرمیتوانا را  هایآدمبیخودی ادای 

سرپرستی باید لیاقت، کاردانی  چنین .ی کارخانه منصوب کردمهاد او را به سرپرستی یکی از قسمتعچند روز ب

اما  ؛کار ندارد آندانستم که او کمترین اطالعی از میقسمت داشته باشد و من  آنو تجربه کافی برای اداره 

از یک ماه افت کمتر  در .شغل را پذیرفت آنمدیریتی گرفتن بود و مزایای عاشق ریاست کردن و حقوق  ازآنجاکه

 .اخطار شد و علت افت راندمان ناگهانی را پرسیدند به منکه از سرپرستی  زیاد شد قدرآن قسمت آنراندمان 

حرف مرا  خوبیبه امکردهقسمت منصوب  آناحمدی را به سرپرستی  آقایبرای سرپرستی نوشتم که  وقتی

هم بدون توجه به موقعیت در همان روز که چهارشنبه بود حکم  من .فهمید و دستور اخراج فوری او را صادر کرد

 .امکارکردهمن تا چهارشنبه »پوزخندی حکم را از دستم گرفت و گفت  با .مداد به دستش اخراجش را نوشتم و

حرفش درست بود و من هم  «کنیدتاریخ حکم را به شنبه تبدیل  لطفاا .استپس پنجشنبه و جمعه حق من 

اما غافل از این بودم که او بسیار فرد باهوش و  ؛را خواستم حق کسی را پایمال کنم، حتی کسی مثل اومیهرگز ن

 .دو روز حقوق نکرده است به خاطرزرنگی است و این تقاضا را 

کرد و منتظر جواب  سالم .سیدالشهدا که متعلق به کرج بود با من تماس گرفتبیست دقیقه بعد فرمانده لشکر 

تونستی ضدیت خودت را میدیگه بیشتر از این ن»کشید گفت میبا تمام وجود فریاد  کهدرحالیسالم من نماند و 

میفردا این حکم را  صبح .کنیمیاول هفته بسیج رئیس بسیج کارخانه را اخراج  روز .با امام و جنگ نشون بدی

به اینجا یا دژبان بفرستم دست  میایی فوراا .کنندمیتا بداند مدیران با بسیجیان چه  جمهوررئیس به دستدهم 

 «بسته بیاورندت؟

را عوض حکم اخراج وقتی تاریخ  من .در دل به هوش احمدی آفرین گفتم و به حماقت خودم لعنت فرستادم

حضرت آیت جمهوررئیساولین روز هفته بسیج بود و  شنبه .حتی یک نگاه به تقویم نکرده بودم کردممی

بسیار و به دستور افراد مختلف انجام  ببندهایزمان بگیر و  آن در .ندآمدمیبرای سخنرانی به کرج  ایخامنه...ا

را یاد کردم  خدا .گذرانده بود هانگون بخت از زندان بیرون بیاید چند سال از عمرش را پشت میله آنو تا  شدمی

از کارخانه درخواست گرفتن لودر، اتومبیل و سایر چیزهایی که وسایل بسیار  قبالاکه  فرمانده .رفتم به پایگاهو 

 استقبالمدل پری از من داشت شخصاا به و مخالفت کرده بودم  هاآنضروری کارخانه بودند کرده و من با دادن 

 یقو زال دارم و ایمانمیتوکل به خدای ال ازآنجاکهو در دل با خانواده خداحافظی کردم اما  مرا گفت اشهدم .آمد

دفتر فرمانده رفتیم و او آمرانه گفت  به .ی محکم پیش رفتمهاکه حق همیشه پیروز است با گام و باور دارم است
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گفت  فرمانده .گفتم چشم «کنیمیاحمدی را ابقا  آقایهمین االن میری کارخانه و این دستور را باطل و »

 «کنی؟میرفتار  طوراینچرا  سالمی هستیو  کردهتحصیلشما که مدیر »

مدتی که ایشون در جبهه بودن سه  تمام .کنه باشه اال یک بسیجی یا سپاهیمماحمدی هر چیزی  آقایگفتم؛ 

آدم بر اساس  این .زنه که انگار خود شهید فکوریهمیجوری از جبهه حرف  ولی .آبادخرمهم در  آنماهه و 

فرمانده گرد شد و خون  چشمان .از موقعیت و دزد است سوءاستفادهپرونده و سوابق شخصی خیانتکار، اهل 

به کار خودت برس و در کار دیگران دخالت  تو .کنیم نه شمامیصالحیت افراد را ما تعیین »زد  فریاد .گرفت

از جایم بلند شدم و او با نگاهی خشمگین  «کندنتواند پیدایت  کسهیچکه  جاییفرستمت می وگرنه .نکن

 .کرد امبدرقه

خبیث به کارخانه شکستی مفتضحانه برای من و  آندر طول راه خوشحال بودم که در اوین نیستم اما برگرداندن 

اداره کار و مدیرکل اداره صنایع  مدیرکلفرماندار،  با .دفترم رسیدم به .ایجاد خسارت بیشتر برای کارخانه بود

دانستند چه میشناختند و میاحمدی را خوب  هاآنهمه  .امداده آبتماس گرفتم و گفتم که چه دسته گلی به 

پیشنهاد کرد تسلیم شوم و باعث نابودی خودم نشوم اما دو نفر دیگر مرا تشویق  هاآناز  یکی .ستامار خطرناکی 

 .ی حق علیه باطل را داردهاکارخانه ثواب حضور در جبهه آنبه ادامه دادند و گفتند دور کردن این خبیث از 

 .شخص نتواند به کارخانه بیاید باشد و هم این اجراشدهاندیشیدم تا چی بنویسم که هم دستور فرمانده  مدتی

با متن  نوشتم حکمی .نیم ساعت فکر کردم و باالخره به این نتیجه رسیدم که حقیقت بهترین روش است حدود

 :زیر

 احمدی بازرس کشاورزی آقای

 براثرصرفاا  ایدآوردهرکت وارد به این ش تاکنونو با توجه به خساراتی که  هابا وجود عدم نیاز به شما، مزاحمت

 ،زندانی یا اعدام شوم ایشانخواهم توسط میو اینکه نبه وسیله فرماندهی محترم لشکر سیدالشهدا تهدید شدن 

شرکت به هر صورت که  امکانات تمامیتوانید از میفرماندهی محترم در پست خود ابقا شده و  آنبنا بر دستور 

 .خواهید استفاده کنیدمی

فرماندهی کل قوا، ریاست  :که برای فرماندهی ارسال کردم عمداا نوشتم رونوشت اینسخهحکم را امضاء و در 

 .به یادم آمد که مقامیهر  و ؛...محترم جمهور



 

64 
 

 فریاد .خواندن متن حکم مثل لبو سرخ شد محضبهکرد اما  ایپیروزمندانهخنده  اول .دادم به دستشو حکم را 

 رفت و ؛کشید؛ نشانت خواهم داد

؟ مرا اینوشتهاین چیست که »که از زور جیغ کشیدن در حال انفجار بود گفت  صدایییک ربع بعد فرمانده با 

 «اینجاکنی؟ فوراا بیا میمتهم به تهدید کردن 

حیرت  خیلی .بار هم فرمانده به استقبال من آمد اما با لبخند و دست دادن و روبوسی این .رفتم به پایگاهدوباره 

متنی که شما در این حکم نوشتید برای اینکه مرا برای همیشه از خدمت به اسالم محروم کند » گفت .کردم

 «برگردانید سرکارمتن درستی بنویسید و این مؤمن را به  لطفاا .کافی است

کم به استحضار ریاست هستم که این ح مندعالقهفاقاا خیلی ات و ؛نویسممیگفتم؛ من غیر از حقیقت چیزی ن

 وقتآن .فردی بسیار منطقی هستند و بدون تردید دستور پیگیری خواهند داد ایشان .جمهوری برسدمحترم 

ایت از او به چه سود نامشروعی دست شود که با حممیبیث مشخص و معلوم است که رابطه شما با این فرد خ

 .کنیدمیپیدا 

از او  ترمؤمنتوانی خیانت یا دزدی این فرد را ثابت کنی؟ ما که در اینجا می»نگاه کرد و گفت  به منناباورانه 

 «ایمندیده

با وجود کثرت کار همراه  فرمانده .بیاییدبا خوشحالی از جا جستم و گفتم، حاال نوبت شماست که به دفتر من 

احمدی او را متوجه شخصیت واقعی  آقایمن آمد و در کمتر از چند دقیقه و با نشان دادن چند برگ از پرونده 

جو و شجاع باشند و  برم هم مثل شما حقمیی که نام نیهاخیلی کاشای»مرا بوسید و گفت  صورت .او کردم

بیامرزد که چند روز بعد در یکی از عملیات به  خدایش .اسالم را از وجود افراد منافق و کالهبردار پاک کنند

 «.آمد و یادش همیشه در دل من باقی است نائلدرجه رفیع شهادت 

 غیررسمیی هاسازمان -8-4

 .کنندمیگوش  هاآن هایحرفوجود دارند که نقش رهبری دارند و دیگران به  ایعدهدر هر کارخانه یا شرکتی 

این صورت مدیر مجبور به رفتار  به .کلیدی کارخانه را در مشت خود بگیرند نقاط تمامیکنند میگروه سعی  این

از اینکه قسمتی از کارخانه لنگ بزند یا تولید به هر علتی پائین بیاید وحشت  مدیر .شودمی هاآنکردن به میل 

مقابله با  برای .و حتی ممکن است به اخراج مدیر منتهی شود قرارگرفتهدارد زیرا مورد مؤاخذه مدیران ارشد 

همزمان  روبطکرده و در یک روز  شناساییاینکه کلیه اعضاء گروه را  اول .راه وجود دارد دو غیررسمیسازمان 
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 .هابَبا اخراج این سه نفر گروه از هم پاشید که فَ چنانچه .دینکرا اخراج درجه یک حداقل سه نفر از سرکردگان 

از چند روز پیشتر گروه همچنان پابرجا باقی ماند یکی دو روز بعد ضمن انداختن شایعه اخراج سه نفر بعدی  اگر

اندازد و به احتمال زیاد نزد شما میکار وحشت زیادی در دل سایر اعضای گروه  این .سه نفر را اخراج کنید آن

کار بسیار مؤثر اما بسیار هم دشوار  این .دهند که تحت امر مدیر باشندمیکنند و قول میآیند و اظهار ارادت می

باید قبل از دادن حکم اخراج  حتماامواقع  جورایندر  پس .است افراد اخراج شده به شما حمله کنند ممکن .است

توانید می حالدرعین .چند کارگر قوی هیکل موافق را به دلیلی به دفترتان دعوت کرده باشید هاآنبه دست 

روش، چنانچه بدون  این .ندکنیرو به دفتر شما اعزام  انتظامی بخواهیدقبل از اعالم حکم اخراج از نیروی 

همیشه  برای غیررسمی، انجام شود سازمان بطوریکه عوامل اطالعات مجبور به دخالت بشوند ،هیاهوی بسیار زیاد

 .با افراد دیگر باشید آناز بین رفته اما باید مراقب تشکیل مجدد 

 در .ه و صالح کارخانه نباشدصرفبههر دلیل  به رسمیاست که جنگیدن و اخراج اعضای سازمان  آنحالت دوم 

قادر به اداره کارخانه / شرکت  هاآنبگوئید بدون کمک  هاآن به .دربیاییداز در دوستی  هاآناین صورت باید با 

قول معروف  به .در مدیریت خود استفاده کنید هاآنهای نظر ازخواهید مینیاز دارید و  هاآنبه تجارب نیستید و 

از دست ندادن  به خاطر شوند ومیدسته بعد از مدتی به دست و چشم راست شما تبدیل  این .را باد کنید هاآن

گویند که ما این میدهند اما به سایر کارکنان میهر کاری از ایشان بخواهید برای شما انجام  این موقعیت

 .این مورد مدیر باید بسیار زیرکانه عمل کند در .زندمیمدیر هم که باالی حرف ما حرفی ن تصمیم را گرفتیم و

در  که تواند چنین افرادی رامی آسانیبهاز بهره هوشی مدیر برخوردار نیستند و مدیر باهوش و خوش فکر  هاآن

 .تبدیل کند او هستندو در باطن بازوی اجرائی او بوده  تر از خودبانفوذظاهر 

 :مفصل نه

 رفتار با کارکنان -9-1

 چگونه با افراد بالفاصله پائین تر از خود رفتار کنیم؟

که در هرم سازمانی بالفاصله بعد از شما قرار دارد در حقیقت  شخصی .اهمیت است زاین مسئله بسیار مهم و حائ

او اجازه دهید که بدون خبر قبلی به  به .یی داشته باشدهابا سایرین باید فرق پس .معاون و دست راست شماست

اتاق شما بیاید و اگر جلسه خیلی خصوصی دارید به منشی بگوئید که مانع از ورود او شده و با خوشروئی و ادب 

زمان ورود او به اتاق شما او را به  در .«نشودکس وارد چمطلقاا هی»د ایدادهتمام به او بگوید که شما دستور 
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دانم اگر میی ایشان است( یا )نهامثل )در حقیقت تمام بار این قسمت روی شانه ایجملهمعرفی و  رجوعارباب

 .بگوئید رجوعارباببه  توانستم این واحد را اداره کنم(میایشان نبودند چطور 

، اینترنت، منشی و اتومبیل دورنگارمانند داشتن تلفن خط آزاد،  مزایاییدارای  یا هر پست سازمانی شغلهر 

بعد از شما قرار دارد اجازه دهید  بالفاصلهبه فردی که  همواره .در اختیار مدیر قرار دارد هاآن تمامیاست که 

میاجازه داشته باشد که از منشی بخواهد کاری برای او انجام دهد و یا هنگا مثالا .این مزایا استفاده کند از کمی

این کار را نکنید مزایای شما در  اگر .شود اتومبیل خود را به او قرض بدهیدمیاداری  مأموریتکه عازم یک 

منتظر  او .ایدکردهبرای خود دشمن درست  ناخواسته .شودمیچشم او بسیار نمود کرده و باعث تنفرش از شما 

اما وقتی به او اجازه  ؛شغل شما استفاده کند نآورد به دستاست تا از هر فرصتی برای سرنگون کردن شما و 

کمتر ممکن است به دهید گاهی از مزایای شما استفاده کند عالقه و همبستگی بیشتری با شما پیدا کرده و 

 .شما اقدام کند برعلیهبدگوئی یا سمپاشی 

او را شرکت داده و به نظراتش با دقت گوش کنید و هرگاه پیشنهاد خوبی از او شنیدید از او  هاگیریتصمیمدر 

 .تعریف و تمجید کنید

 ؟شوندمیچگونه کارگران عاشق شما  -9-2

در جیبشان ریخت؟ هرگاه تقاضایی داشتند برآورده  کتابو  حساببیآیا باید برای جلب محبت کارگران پول 

 ی مشکل قانونی که پیدا کرده به هزینه شرکت وکیل بگیریم؟ اگر یکی از وسایل خانه سازمانی اواکنیم؟ بر

کنم چون این کارها نوعی میرا توصیه ن هااز این راه یکهیچخراب شد فوراا یکی نو خریده و به او بدهیم؟ من 

زدم توی سر مدیر و ازش فالن چیز » :آید و هستند کارگرانی که به دوستان خود خواهند گفتمیباج به حساب 

با  هرروزامتحان کرده و شما  گیریباجشود تا دیگران هم شانس خود را در میمسئله باعث  این .«گرفتمرا 

را برآورده کنید به جای محبت نفرت برای خود کسب  هاآنتوانید میروبرو شده و چون ن تقاضاهای نامعقول

 .شود رتکبمکه یک مدیر ممکن است  تو تبعیض یکی از بدترین کارهایی اس ایدشدهزیرا تبعیض قائل  ایدکرده

داشته باشید که حتی در بدترین حاالت روحی هم در  خاطر به .بجای این کارها از زبان و لبخند استفاده کنید

 طوربه لبخندتمرین کنید این  که کمی .موقع سالم کردن یا جواب سالم دادن لبخند بر لب داشته باشید

به یاد داشته باشید که در هنگام ورود به مجلس ختم و گفتن تسلیت  فقط .شودمیبر لبهای شما ظاهر  خودکار

کنید و  یادداشت .یا روش غلط کار کردن یک کارگر را به او تذکر ندهید خطا هرگز .این لبخند را کنترل کنید

مورد مالمت قرار نگرفته و هم کارگر در حضور سایرین  هم .کار دو خاصیت دارد این .نیدکبا سرپرست او مطرح 
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هنگام بازدید از کارخانه  در .شودمیگذارید از شما متشکر میسرپرست از اینکه شما به حیطه قدرت او احترام 

دانید، مانند بیماری یکی میکرده و چنانچه مطلبی در مورد او  پرسیاحوالو  سالم گرمییا شرکت با کارکنان به 

بیماری در خانه دارد و شما  اگر .مورد از او بپرسید آندر  سؤالیسازد، میکه دارد  ایخانهاز اعضای خانواده یا 

بالفاصله  البته .شناسید به او بگوئید که اگر الزم است او را به دوست خود معرفی کنیدمیپزشک حاذقی را 

پزشک باعث  آناما حق ویزیت زیاد  ایدکردهکه لطف  حالدرعین شما .اضافه کنید که حق ویزیت او زیاد است

اما نکته مهم این است  ؛دهدمیشود تا کارگر از شما تشکر کرده و به همان روش که تاکنون عمل کرده ادامه می

 .نشاندمیو این احساس خوبی را در ذهن کارگر  از دوست خود برای او کمک بگیرید ایدشدهکه شما حاضر 

 .ماندمیهمیشه در قلبش باقی خوب احساس  آنکند اما میدر آینده این لحظات را فراموش  هرچند

 تبعیض -9-3

به کسی امتیازی ندهید که نتوانید به  هرگز .است یک شرکت یا کارخانه تبعیض گذاشتنکار در  ترینخطرناک

 آنبه او  اداش یا تشویقپ عنوانبهکرده باشد و شما  ایبرجستهشخص کار  آنآنکه  مگر .دیگران هم بدهید

 .گران بگذاریدخودکارتقسیم چیزهایی مثل خانه سازمانی را به عهده  بهتر است کارِ اصوالا .امتیاز را بدهید

خواندم متوجه شدم که میکارکنان را  تکتکدر آغاز کار پرونده  وقتی .زنممیمثالی از کارخانه قند کرج 

فالن مدیر قبلی نسبت  مثالا .به کارکنان واگذار شده است ایسلیقهدل بخواهی و  صورتبهی سازمانی هاخانه

عده هم  یک .داده بود ایخانهی مهندسین به او هادر قسمت خانه درنتیجهفامیلی با یکی از کارکنان داشته و 

دیده  آنگرفتند اما این حق مسکن هم یکسان نبود و تبعیض بسیاری در میکه خانه نگرفته بودند حق مسکن 

آورده بود و همگی وجود به مانده بود  کالهبیکه سرشان  دسته آنمسئله نفرتی کهنه را در دل  این .شدمی

را  ساعتی .خواهند به دیدن من بیایندمیاز کارکنان  ایعدهاطالع دادند که  به من روزی .تلخ کام بودند هاآن

این بود که ما  حرفشان .ی مختلف شغلی به دفتر من آمدندهانفر از کارکنان در رده 30تعیین کردم و حدود 

 :حرف همه تمام شد گفتم وقتی .خواهیم و در مورد حق مسکن هم منصفانه برخورد نشده استمیخانه 

واگذار شده و حق مسکن هم  ایسلیقه هادانم که خانهمیو  امخوانده شما را تکتکپرونده  من .دانممی

توانم حق مینه پولی دارم که برای شما خانه درست کنم یا اجاره کنم و نه  من .شودمیپرداخت  غیرمنصفانه

توانم می االن فقطمالی شدیداا دچار مشکل است و  ازنظر کارخانه .گیرند را باال ببرممیمسکن کسانی که کم 

 بدهم؟ دستور .قطع کنند دستور بدم حق مسکن همه را
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 ولی .خواهیم نان همکارمان را ببریممی، ما هرگز نمدیرعامل آقایپیچید و باالخره یک نفر گفت  ایهمهمه

 :پرسیدم .آب پاکی روی دست ما ریختید شما .دادندمییی به ما هاو وعده هامدیران سابق یک قول

 پایهبیدوست دارید وعده الکی و  :گفتم .پاسخ منفی دادندهمه عمل کردند؟  شانوعدهمدیران به  آناز  یکهیچ

از بین بردن تبعیض از حاال به  آننم بکنم و اتومی ولی یک کار :گفتم .ه پاسخ منفی دادندبازهمم؟ هبه شما بد

و یک نفر دیگر از مدیران هم با این سه  من .نماینده انتخاب کنید عنوانبهبین خودتان سه نفر را  از .بعد است

شته حق وتو دا مدیرعامل عنوانبهبا این شرط که من  البته .کنیممیواگذاری خانه سازمانی درست  کارگروهنفر 

را تشکیل دادم  کارگروه آن .خدا پدرت را بیامرزد که به ما دروغ نگفتی ؛گفت هاآناز  یکی .پذیرفتند همه .مباش

زمان به  آن از .و برای تحصیالت، سابقه کار و تعداد عائله امتیازهایی معین کردیم و امتیاز هر کس مشخص شد

دانست که در چه زمانی ممکن است خانه میهر کسی  امتیازهای هر کس رسم شد و بر اساسجدولی  بعد

روند و باید میو یا به رحمت خدا  شوندمیبازنشسته  ایعدهست که همواره ا بدیهی .سازمانی به او واگذار شود

 ددانمید و هر کس وشمیمواقع دیگر هیچ تبعیضی اعمال ن جوراین در .خانه سازمانی را تحویل کارخانه بدهند

 در .مورد مسئله مسکن وقت مرا نگرفت تاریخ هرگز کسی در آن از .کی و کدام خانه را تحویل خواهد گرفت

 .وام هم همین کار را کردم کارگروهمورد 

شما در قبال  حالدرعین .اصوالا همواره کوشش کنید حق کارگر را، حتی بدون اینکه خود درخواست کند، بدهید

یا  کاریکماین دلیل باید با کارگری که  به .صاحب شرکت نیز مسئول هستید و باید حقوق او را نیز حفظ کنید

دهد و در مقابل حق دارد که کار بخواهد و این میشرکت حقوق  صاحب .کند سخت برخورد کنیدمیخرابکاری 

 .شما هستید که باید او را به حق خود برسانید

آمریکا  در .توجه کنید کار کردن اعضای یک طایفه در یک کارخانه است آنکه در اینجا باید به مینکته بسیار مه

به گوش برادر من  ایکشیدهیا اروپا اگر من و برادرم در کنار همدیگر و روی دو ماشین کار کنیم و رئیس بیاید و 

است که او برادر من  درست .دارممیزده و او را با اردنگی اخراج کند من حتی سرم را هم از روی ماشین برن

کنم زیرا قطعاا به زیان من تمام میر کار او دخالتی ناست ولی مسائل او به خودش مربوط است و من هرگز د

 باوی هاآنتن از  600کارگر داشتم که نام فامیلی  750آجر جیل و جنگیه  هایدر کارخانهاما من  ؛خواهد شد

ثبت نام  برای .جنگیه ساکن هستند ی عرب خوزستان است که در همان منطقههانام یکی از عشیره باوی .بود

نفر به نام محمد فرزند  32سخت با مشکل روبرو بودیم، آخر فقط  هاآنو مشخص ساختن حق و حقوق  هاآن

نفر رسید و باالخره از روی شماره کفش و دور سر  9اسم مادر را هم اضافه کردیم تعداد به  وقتی .یاسر داشتیم

میان عشیره رسم است که هر  در .کنندمیزندگی  ایعشیره هاعرب .توانستیم هر یک را مشخص کنیم هاآن
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اتفاقی برای یکی از اعضای  اگر .گذاردمیریزد و نزد شیخ میسط درآمد خود را به صندوقی به نام ق از 20%عضو 

هزینه او از ...و جریمه نقدی، دزدی و  کاریکتکتصادف منجر به مرگ و پرداخت دیه،  مثالاعشیره بیفتد، 

و اصرار  ازحدبیشموردی یک مدیر احمق با فشار آوردن  در .دشومیآزاد سط پرداخت و شخص گرفتار قندوق ص

 آننفر دیه او را برد و به همسر  یک .عشیره مغایرت داشت جان خود را از دست داد آنکه با سنت  ایمسئلهبر 

قاتل چه  400برای یک قتل با  قاضی .نفر از افراد عشیره خود را قاتل معرفی کردند 400مرد داد و بیش از 

هر یک را به چند ماه زندان قابل خرید محکوم  پس .توانست صادر کند؟ دیه هم که پرداخت شده بودمی حکمی

 .مهندس نادان به سرای باقی شتافت آنپول هم از صندوق شیخ پرداخت شد و  آنکرد که 

کار هم به ضرر شرکت است  این .استخدام نکنیدهرگز زن و شوهر را در یک شرکت نکته مهم دیگر اینکه 

 .برندمیآورند و مشکالت شرکت را به خانه میو شوهر مشکالت خانه را به شرکت  زن .هاآنو هم به ضرر 

یا او را تنبیه کردید با پرخاش  هاآنضمن اگر به یکی از  در .ند بودههمواره در حال جنگ و دعوا خوا درنتیجه

 .شویدمیمنفی دیگری روبرو  العملعکس

 .کوره بخار بود و سه فرزند هم داشت نوبتهمسرش متصدی یک در قند کرج یک منشی بسیار خوب داشتم که 

 .سازمانی خانم منشی و شوهرش هم در محوطه پشت کارخانه قرار داشت خانه .ارزاق کوپنی جنگ بود و دوران

چادرش را به  آنکند در یک مییا پودر رختشوئی توزیع  مرغتخمفالن فروشگاه  مثالاگفتند که میبه او  هرگاه

گذاشت و میگرفت و در خانه میو اجناس کوپنی خود را  شدمیاز کارخانه خارج  دواندوانکشید و میسرش 

از او  بارها .افتادمیاین مدت من بدون منشی مانده و بسیاری از کارهایم به تعویق  در .گشتمیبر سرکاربه 

رفت و کار می سرعتبه هر باراما او  ؛مرا مطلع کند قبالاخواهد کارخانه را ترک کند میخواسته بودم که وقتی 

نگهبانی تلفن کردم و گفتم وقتی این  به .دودمیدر کارخانه  طرفبهدیدم که چادر به سر  روزی .کردمیخود را 

 .حاضر شود سرکارخانم برگشت به او بگوئید به خانه برود و تمام کارهایش را بکند و فردا 

بعد همسر او که اتفاقاا یکی از بهترین کارگران کارخانه هم بود نزد من آمد و گفت؛ شما کاری کردین  ساعتنیم 

؛ مگر من چکار کردم؟ گفت؛ شما پرسیدم .در هم بود و ناراحت اشچهره .که در این کارخانه سابقه نداشته

دانید که میشناسم؟ گفت؛ یعنی شما نمی شما را همسر؛ من اصالا پرسیدم .ایدکردههمسر مرا از کارخانه بیرون 

در این ساعت منشی من هستند و هیچ ارتباطی هم  ایشان .منشی شما همسر من است؟ گفتم؛ نه در این ساعت

فهمیده بود که حرف  قدرآن او .ندارند به منهمسر شما هستند و هیچ ارتباطی  4از ساعت  بعد .با شما ندارند
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را تنبیه کنید ممکن است افراد خانواده یا  هاآننیستند و اگر شما یکی از نزدیکان  طوراینمرا درک کند اما همه 

 .اخطار را بسیار جدی بگیرید این .دوستانش از شما انتقام بگیرند

فردی شایسته و کسی که به دنبال  شما راکارگرها  اگر .توان بدون تنبیه رها کردمیالبته کارگر خاطی را هم ن

ناراحت  شما راشوند که از اینکه میناراحت ن تنهانهطاکار خویش خحق است بشناسند از تنبیه دوست یا قوم 

که به ایشان دروغ  مدیری .دانندمیقدر مدیر صادق و حق جو را  خوبیبه کارگران .کنندمیکرده به او پرخاش 

کار بسیار  این .کندمیانجام دهد صادقانه به ناتوانی خود اعتراف  هاآنتواند کاری برای میگوید و وقتی نمین

 .بهتر از دادن وعده توخالی است

 .مدیر باید نرم و سخت باشد -9-4

 سختیبهاشکش سرازیر شود و در جای دیگر  انگیزغمبوده و با شنیدن یک داستان  حریر نرمیمدیر باید به 

 .پردازممیاینجا به ذکر دو مثال  در .خم به ابرویش نیاورد فوالد بوده و حتی دیدن مرگ یک نفر هم

پاالیش را دیدم که التماس عصرکار بودم و وقتی به اتاقم وارد شدم سرپرست قسمت در کشت و صنعت کارون 

کرد میدانستم که عالقه بسیار زیادی به خواهرزاده خود که در ماهشهر زندگی می .زندمیتلفن حرف  کنان با

میگفت که ساعت ده شب حرکت میروز خواهرش به شهرک مسکونی کارون آمده بود اما شوهرش  آن .دارد

شود صبر کنید تا من حداقل میکرد که تا ساعت یازده شب که کار من تمام میکنند و هرچه این مرد التماس 

 .نگاه کرد به من زدهحیرت .را از دست او گرفتم و گفتم بدو گوشی .پذیرفتندمین بچه را ببینم نای دقیقه 10

 .کنممیساعت خروج تو را امضاء  من .اتخواهرزادهبرو به شهرک مسکونی پیش  اندرفتهن هابدو تا سرویس گفتم

روز بعد تشکر  عصر .اشاره کردم بدود که از سرویس جا نمانداو  به .دانست چطور تشکر کندمیجوان ن مرد

 .م مهم استیهستم و احساسات دیگران برا ایفهمیدهبسیاری از من کرد و گفت که من انسان 

خبر از  زنگ این .ر آمدیکی از مخازن به صدا د زنگ خبر 12:15بعد که روزکار شده بودیم در ساعت چند روز 

از دفتر خارج  بالفاصله .مشغول خوردن نهار بودم من .دادمیمخزن و امکان سرریز شدن  ازحدبیشپر شدن 

باالی  رفتم .را که سرپرست قسمت پاالیش بود در حال نهار خوردن دیدم او .قسمت پاالیش رفتم طرفبهشدم و 

لگد  با .خورممیمهندس دارم نهار  آقایشنوی؟ گفت؛ میرا نزنگ خبر سرش و فریاد زدن مگر کری؟ صدای 

 کارینوبتکشیدم که کسی که در  فریاد .زیر میز غذایش کوبیدم که ظرف غذا به طبقه پائین پرت شد چنانآن

تواند نهار یا شام بخورد که هیچ مشکلی در کار نباشد و میوقتی  فقط .کند ساعت نهار و شام نداردمیکار 

 .به کار باشد مشغول میآرا نهایت درکارخانه 
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د نبود و بل بعدازظهر 4 ساعت .مدیر کارخانه بودم من .مثال دوم در کارخانه چوب و کاغذ مازندران اتفاق افتاد

فنی وارد اتاق شد و گفت شافت اصلی دستگاه تغذیه کارخانه بریده و کارخانه  مدیر .به خانه برومشده بودم که 

تا  2تراشکارها بگو  به .فوالدی در انبار داریم میلگرد .نیست ایمسئلهخونسردی گفتم؛  با .متوقف شده است

 .قطعه یدکی به انبار بدهند عنوانبهرا جای شافت بریده نصب کنند و دیگری را  یکی .شافت بتراشند

 .گویم بتراشندمیمدیر فنی سرش را پائین انداخت و گفت؛ اجازه بدهید صبح به تراشکارها 

کارخانه در حدود دویست روزانه و تولید  تومان بود هزار سیصدزمان حقوق من حدود  آن در .حیرت کردم

شافت را تحویل دهند و تا نصب  بعدازظهر 2؛ تا صبح صبر کنم، بعد تراشکارها حدود ساعت گفتم .میلیون تومان

توانی دویست میلیون تومان خسارت ناشی از این کار می تو .ساعت 24یعنی  ؛بعدازظهر 4شود ساعت میبشود 

فنی گفت؛ آخر تراشکارها حاضر نیستند  مدیر .همین االن شروع کنند بگو .را بپردازی؟ از من که ساخته نیست

فنی جا خورد و گفت؛ شما حاضر هستید به خودشان هم همین  مدیر .کنندمی؛ غلط گفتم .بکنند کاریاضافه

دقیقه  10 حدود .فوراا به دفتر من بیایند بگو .بدتر از این را هم خواهم گفت خیلی .حتمااحرف را بزنید؟ گفتم 

روید، دو می فوت وقت ترینکوچکگفتم؛ بدون  آمرانه .بعد هر سه تراشکار کارخانه در مقابل من ایستاده بودند

گفت؛  دیگری .کنیدمیغلط  گفتم .کنیممین کاریاضافهمدیر ما  آقایگفت  هاآناز  یکی .تراشیدمیعدد شافت 

از کار طفره بروید خیلی  بازهم اگر .مکاربردبود که به  ایجملهن ؛ این بهتریگفتم .مراقب حرف زدنتان باشید

، شما گفتند .خیلی زیاد زور .زور است بلهسوم گفت؛ مگر زور است؟ گفتم؛  نفر .شنویدمیرا  هااینبدتر از 

می جاهمیننکنید پوستتان را  اگر .زندمیگردن مرا ن تبر .هستید؟ پاسخ دادم؛ هرچقدر که بخواهید کلفتگردن

؛ حرف آخر شما پرسیدم .توانید بکنیدمی هرکاری .کنیممین کاراضافهبه یکدیگر کردند و گفتند ما  نگاهی .کنم

 .سر تکان دادند بازهمشوید؟ میپرسیدم حتم دارید پشیمان ن دوباره .همین است؟ با تکان سر پاسخ مثبت دادند

من بود  اتفاقاا همسایهبا خونسردی گوشی تلفن را برداشتم و رئیس حراست کارخانه را که یک روحانی و  من

را به اطالعات ببرند تا  هااینبفرستید  لطفاا .اندشدهحاج آقا، سه نفر ضد انقالب باعث توقف کارخانه  گفتم .گرفتم

؛ آخر ماشین تراش گفت هاآناز  یکی .سفید شدهر سه مثل گچ  رنگ .خوردمیمعلوم شود جریان از کجا آب 

زند یک مییعنی شما بلد نیستید با ماشینی که فقط یک میل سر و ته  گفتم .زندمیسر و ته  مترمیلییک 

 هاآن .را تراشیده و سپس میله را برگردانید و نیمه دیگر را بتراشید آنست تا نیمه اشافت درست بتراشید؟ کافی 

شما حراست را مرخص  فقط .تراشیممیگفتند؛  با نگاهی به یکدیگر التماس کنان دانممیکه دیدند من کار را 

آیم و با کولیس می خودم .کنیدمیتراشید، هر ساعتی تمام شد به خانه من تلفن میروید، می؛ گفتم .کنید

همین  در .داختنفرستمتان آنجا که عرب نی امیکم یا زیاد باشد  مترمیلییک دهم  اگر .کنممی گیریاندازه
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از  شما .آیندمیبا آسانسور  هاگفتم حراستی هاآن به .لحظه صدای ترمز شدید اتومبیل حراست به گوش رسید

بعد سه نفر از  لحظاتی .بدون مکث دویدند و خارج شدند هاآن .بروید و سریع خود را به تراشکاری برسانید پلهراه

لبخند گفتم؛ یکی از دوستان با من  با .مأمورین حراست به دفتر من وارد شدند و سراغ ضد انقالب را گرفتند

 آقاینگاه کرد و گفت؛  به مناز مأمورین ناباورانه  یکی .ع جدی استوشوخی کرده بود و من خیال کردم موض

 هاآنبر شوخی بودن ماجرا اصرار کردم اما  مجدداا .بگوئید را هاآن نام .مهندس همین االن کارخانه متوقف است

حاج آقا متوسل شدم و باز به  باالخره .داشتندمیبر ن کار خود را خوب بلد بودند و به این راحتی دست از سر من

 .مأمورین خود را باز پس بخوانداز او خواستم 

به  فوراا .تراشکارها گفت هر دو را تراشیدیم یکی از .من زنگ زد خانهتلفندقیقه شب بود که  11:40ساعت 

 یکی .که هیچ برخوردی بین ما اتفاق نیفتاده انگار .رفتم هاآن سویبهلبخندی گشاده  با .رفتم کارخانه

تعجب گفتم؛ کولیس برای چیست؟ گفتند؛ خودتان  با .و دیگری کولیس را پیش آورد هاشافت هاآناز 

کنترل کنم؟ من  شما راار استادهایی مثل ؛ من؟ من کگفتم .کنیدمی گیریاندازهفرمودید که با کولیس 

 هاآن .یک شافت را به کارخانه بفرستید و دیگری را به انبار تحویل دهید لطفاا .شاگرد شما هم نیستم

چای دارید؟ پاسخ مثبت دادند و به  پرسیدم .که از نرمش من تعجب کرده بودند دستور را اجرا کردند

برای هر یک از ما  شرکت .شما مشکلی دارید؟ گفتند؛ بله هاآنجا پرسیدم؛ بچه در .دفتر تراشکاری رفتیم

اما االن دو  ؛ایمگفتهکارانه تعیین کرده و ما هم این مسئله را به خانواده خود  هزار تومانماهیانه پانزده 

و کاغذ  قلم .قلم و کاغذ بدهید یک .مشکلی نیست کهاین؛ گفتم .انددادهماه است که یک ریال هم ن

 یکی .ندکسه نفر سیصد هزار ریال پرداخت  آنآوردند و من خطاب به مدیر مالی نوشتم که به هریک از 

 .کندمی؛ مدیر مالی دستور مرا اجرا گفتم .تواند این پول را پرداخت کندمیگفت؛ مدیر مالی ن هاآناز 

صبح نفری سی هزار تومان پول در جیب  9شما فردا قبل از ساعت  گفتم .تواندمیگفت؛ آخر ن دیگری

 مجدداا  .خداحافظی کردیم حرفی هست؟ سرشان را تکان دادند و خوشحال از هم دیگر .خواهید داشت

 یکی .اتاق من بودنددر  8:30روز بعد ساعت  صبح .تشکر کردم هاآناز همکاری و حس وظیفه شناسی 

 ؛بیاییدبا من  گفتم .توانم این پول را پرداخت کنممیگوید نمیمهندس، مدیر مالی  آقایگفت؛  هاآناز 

توانی پول این میاو گفتم؛ یعنی چه که ن به .مالی از دوستان من بود مدیر .به دفتر مدیر مالی رفتیم و

اینجاست  مشکل .گذارممیزمین ن راشما دستور  وقتهیچدس، من که نمه آقایافراد را بپردازی؟ گفت 

دانم پرداخت چنین پولی را چگونه در دفاتر ثبت میکه این سرفصل اصالا به کارخانه ابالغ نشده و من ن

وام بپرداز تا  عنوانبه؛ گفتم .سقف پاداش ایشان پر شده است گفت .پاداش بپرداز عنوانبه؛ گفتم .کنم
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 قبالا  اندتوانستهمیتا آنجا که  متأسفانه؛ گفت .دفتر را درست کن وقتآن .سرفصل اعالم شود کهوقتی

؛ بسیار گفتم .اینکه از جیب خودم بپردازم جزبهو هیچ کاری از دست من ساخته نیست  اندگرفتهوام 

هم به بانک کارخانه رفتیم و من از حساب  با .سه نفر اشاره کردند که به دنبال من بیایند آنبه  و ؛خوب

؛ ساعت چند گفتم .سی هزار تومان پرداختم هرکدامشخصی خود نود هزار تومان برداشت کردم و به 

پس حرف من نفری سی هزار تومان در جیب شما هست؟  گفتم .9دقیقه مانده به  5است؟ گفتند؛ 

حاال هم  ظاهراا .بدهید به مناین پول را گرفتید  هر وقتگفتم؛  سپس .تشکر کردند هرسه .درست بود

 .ندادند به منچون با وجود چند بار پیغام فرستادن پولی  اندگرفتهسال این پول را ن 10پس از 

مدیر باید  حرف .پردازم تا مبادا حرفم دو تا بشودمیب خود یاز ج بازهماتفاقی بیفتد  چنینهماگر امروز  

که نتواند به گفته خود عمل کند هرگز مورد احترام و عالقه  مدیری .ضمانت اجرائی داشته باشد

 .ایت کنیدزیردستان خود حم از .باید برای حفظ آبرو و موقعیت هزینه کرد گاه .گیردمیکارکنان قرار ن

کند به موقع خود از حقوق میدهد و سختگیری میدستور  هاآنباید احساس کنند مدیری که به  هاآن

ی کنترل روی هادر حدود نیمه شب متوجه شدم که کارگر یکی از اتاق شبی .کندمینیز دفاع  هاآن

را  حالش .کندمیدانستم که تمارض نمیخوبی بود و  کارگر .پیچدمی به خودزمین دراز کشیده و 

راننده  به .یک برگه حادثه بیاورید ؛گفتم .پرسیدم و در جواب گفت که به دل درد مبتال شده است

گفت؛ دکتر در  کارگر .هم گفتم تا او را به شهرک مسکونی و نزد پزشک بنگالدشی ببرد نوبتاتومبیل 

 .کندمیلبخندی گفتم وقتی امضای مرا ببیند ویزیت  با .کندمیاین ساعت بیمار غیر اورژانس را ویزیت ن

سه نفر به زبان انگلیسی مسلط بودند و  کردممیکه من زندگی  ایخانهدکتر اهل بنگالدش بود و در  آن

 حدود .کردمیزد و موزیک گوش ماند و با ما حرف میمیآمد و تا دیروقت میاو هر شب به خانه ما 

میبیست دقیقه بعد کارگر برگشت و گفت که دکتر او را معاینه نکرده و گفته فقط بیمار اورژانس را 

وشی تلفن را برداشتم و شماره خانه دکتر را گرفتم و گفتم؛ تو امضای من را دیدی و همانجا گ از .پذیرد

بنگالدشی بلد فارسی، انگلیسی و  هایزبانیی که به هافحش ترینزشترا ویزیت نکردی؟ سپس کارگر م

اورژانسی فرستم تا خودت را می اتخانهادامه گفتم؛ همین االن چند کارگر را به  در .دادم بودم به او

خورد که امضای مرا نشناخته و خود در همین میکه حسابی جا خورده بود مرتب قسم  دکتر .کنند

 لوازم تمامی .ربع بعد دکتر در اتاق کنترل بود یک .ده و بیمار را معاینه خواهد کردمآ خانهلحظه به کار

میما کار  که بیابان آن در .داد بیمار استراحت کند دستور .و داروهای الزم را هم با خود آورده بود

اجازه دادم در همان  لذا .وجود نداشت که بتوانم کارگر را به ده بفرستم ایوسیلهکردیم تا صبح هیچ 
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بعدی با  برداریبهره در .بعد اثر این عمل من مثل بمب در کارخانه منفجر شده بود روز .اتاق بخوابد

شب حتی نیم  کارینوبتدادم در میاجازه ن کسهیچسرپرست بودم و به  گیرترینسختاینکه من 

رئیس من را که نام افراد را در من بین کارگران دعوا شده و  نوبتآمدن به  به خاطرساعت بخوابد 

 .کردندمینوشت به پارتی بازی متهم میمختلف  هایکارینوبت

خود وقت  اگر .شود عیادت از کارکنان بیمار استمیباعث محبوبیت مدیر  شدتبهیکی از کارهایی که  

 سفیدهایریشرفتن به عیادت را ندارید از مسئول خانه بهداشت بخواهید همراه با یکی دو نفر از 

بجای بردن گل یا شیرینی مقداری قند،  بهتراست .شرکت از طرف شما به عیادت کارگر بیمار بروند

دست تنگ و عیالوار هستند و  معموالا کارگران .چای، برنج، گوشت، مرغ و حبوبات برای بیمار بفرستید

 .شوندمی دعاگوآید و میهدایا بسیار بیشتر از گل یا شیرینی به کارشان  گونهاین

روابط حسنه برقرار و ایشان را به دست راست خود اگر شرکت دارای بسیج کارگری است سعی کنید با ایشان 

ی مختلف در کشور هامراسم راهپیمایی که به مناسبت در .برای اجرای مقاصدی که دارید تبدیل کنید

است که ایشان تمناهایی هم دارند  بدیهی .نماینده خود استفاده کنید عنوانبهشود از ایشان میبرگزار 

 .پاسخ بدهید هایشانخواسته ازمحرمانه به قسمتی  کامالا طوربهکه شما باید 

ی خط ان لنت در طبقه باالمن در شرکت تهر دفتر .همواره به خلقیات و روحیات کارگران توجه داشته باشید

توانستم در هر لحظه تمام خط تولید را میتولید قرار داشت و از طریق پنجره سراسری پشت سر خود 

متوجه شدم که یکی از کارگران جوان به نام منوچهر که اپراتور دستگاه پرس  باریک .تحت نظر بگیرم

را به دفتر  او .شدمیدیده  اشچهرهخیره شده و حالتی غمگین در  اینقطهبود در حال کار به 

او پرسیدم که چه مشکلی دارد؟ او انکار کرد و گفت هیچ مشکلی ندارد و کارش را با دقت  از .فراخواندم

جایی  حواست .دهی ولی در کارخانه نیستیمیدرست انجام  اتو کارت ر؛ پسرم گفتم .دهدمیانجام 

 .را پرسیدم دلیلش .خواهد از من جدا بشودمیدر چشمانش جمع شد و گفت همسرم  اشک .دیگر است

مرا به شام دعوت کرد که  او .آیممیبرای صرف چای به خانه تو  6من امروز ساعت  گفتم .داندمین گفت

 ترکوچک کمیبود  دختری .فراخواندرفتم و از او خواستم همسرش را  اشخانهشش به  ساعت .نپذیرفتم

بگو چه چیزی در این خانه تو  به مندخترم  گفتم .گذشتمی یک سالتنها  هاآنازدواج  از .از منوچهر

کشید حرف بزند اما وقتی نگاه و چهره میخجالت  اول .خواهی طالق بگیریمیدهد که میزار آرا 

 آشناییاین شهر هیچ دوست یا  در .پدرانه مرا دید لب به سخن گشود و گفت؛ من اهل شمال هستم

میاز شرکت بر وقتی .همسایه بیرون از خانه صحبت کنم هایزندوست ندارد من با  منوچهر .ندارم
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اجازه رفتن به  به من او .کندمیشب با دوستانش فوتبال بازی  8خورد و تا ساعت میگردد یک چای 

او پرسیدم آیا  از .شوممیدارم در این چهار دیواری دیوانه  من .دهدمیرا ن امخانوادهشهرستان و دیدن 

عالقه منوچهر به  از .مثبت دادمنوچهر را دوست دارد؟ سرش را پائین انداخت و با تکان سر پاسخ 

شود او را به می شکنیقانونمنوچهر گفتم؛ وقتی کسی در جامعه مرتکب  به .سرش اطمینان داشتمهم

خود زندان  در .گیرند و این تنبیه سختی استمییعنی حق اختالط با مردم را از او  ؛اندازندمیزندان 

انسان هم یکی از  که پستانداران .فرستندمیهم اگر کسی کار خالفی بکند او را به زندان انفرادی 

میی زندان هم نهاالت ترینکلفتگردن .شوندمیکنند و در تنهایی نابود میگروهی زندگی  هاستآن

رتکب شده که او را ی مهمسر تو چه گناه حال .توانند بیش از یکی دو روز زندان انفرادی را تحمل کنند

ساعت در کارخانه هستی و وقتی ساعت شش به خانه  12؟ تو روزی ایکردهبه زندان انفرادی محکوم 

همسایه  هایخانمصحبت کردن با  حق .کنیمیروی و فوتبال بازی میروی بالفاصله نزد دوستانت می

چه از  برای .جدایی باشدهیچ تعجبی ندارد که او با وجود عالقه به تو خواستار  .ایرفتهرا هم از او گ

شده  مرتکب جرمیکنی؟ مگر این دختر چه میه شهرستان خود و دیدار با خانواده جلوگیری رفتن او ب

 هاآنخواهم همسرم با میزنند و من نمیمزخرف  هایحرفهمسایه  هایزناست؟ منوچهر گفت؛ 

میگیرم نمیبه پول سفر احتیاج دارد و با حقوقی که من  هر باربه شهرستان هم  رفتن .معاشرت کند

او را  هاشب؛ چرا ماز من برای همسرم ساخته است؟ پاسخ داد کاریچه .توانم مرتب تو را به سفر ببرم

باید مقداری از حقوقم را  من .بری؟ گفت؛ من پولی برای خرج کردن در بیرون از خانه ندارممیبیرون ن

پرداخت حتی یک ریال هر شب دهم که بدون مییی به تو نشان ها؛ من راهگفتم .برای والدینم بفرستم

مگر  پرسیدم .نگاه کرد به منجکاو نتعجب کرد و با چشمانی ک منوچهر .بتوانید از خانه بیرون بروید

؛ بسیار گفتم .کندمیهمسرم غذای سبکی برای شام درست  معموالا .خورید؟ گفت؛ بلهمیشام ن هاشب

ا هر شب اشکالی دارد که همین غذای ساده را بجای خانه در پارک شهر میل کنید؟ در آنج چه .خوب

 بسیاری .خندندمیگویند و میخورند و میکنند و دست جمعی شام میهن عده زیادی از مردم سفره پ

 .کنی اختالط هاآنبپیوندی و با  هاآنتوانی به میو همسرت  تو .کنندمیاز همکارانت هم همین کار را 

توانی دست همسرت را بگیری و ساعتی می .کندمیگفتگو  هاآنهم در حضور تو با همسران  همسرت

که از خانه بیرون رفته و مردم را ببینید باعث مفرح  همین .را ببینید هادر بازار شهر قدم بزنی و ویترین

به  زنانقدمهم کوچک است و  شهر .ایدنپرداختهیک ریال هم  حالدرعینشود و میشدن روحیه شما 

 قیمت .نما برویدتوانی در ماه دو بار به سیمیضمن حتم دارم که  در .گردیدمیروید و برمیپارک و بازار 

همسر  چشمان .ممکن است کامالاریال در ماه  120ال است و برای تو پرداخت ری 30سینما  بلیت
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 .توانی فوتبال بازی کنیمی هااز این به بعد هم فقط صبح جمعه گفتم .زدمنوچهر از خوشحالی برق می

اصرار کردند که شام  خیلی .حرفی برای گفتن نداشتم دیگر .سایر مواقع باید در کنار همسرت باشی در

تا  امآمدهبشاش به اتاق من آمد و گفت  ایچهرههفته بعد منوچهر با  دو .بمانم اما نپذیرفتم هاآننزد 

او را بشاش و شاد ندیده  قدراینعوض شده که من هرگز  قدریبههمسرم  روحیه .ببوسم راشما دست 

خواهی از من تشکر کنی کارت را با دقت بیشتری انجام بده و در کارخانه میدادم؛ اگر  پاسخ .بودم

 .تالفی کن

دیدند مدیری دارند که می هاآن .مثبت گذاشت تأثیر کارکنان تمامیروی منوچهر که روی  تنهانهاین حرکت 

به فکر زندگی و خانواده و مشکالت کارکنان نیز هست و اگر بتواند به  او .خواهدمیکار ن هاآنفقط از 

 .گذاردمیکارگری در غیاب چنین مدیری از کار خود کم ن هیچ .کندمیکمک  هاآن

روز ماه رمضان بود ولی هنوز ماه رویت نشده بود و به همین دلیل  آخرین .کردممیدر کارخانه قند فردوس کار 

شب تلویزیون اعالم کرد که مقام معظم رهبری  12 ساعت .مشخص نبود که فردا عید فطر است یا نه

 کارگران .لحظه لباس پوشیدم و به کارخانه رفتم همان .اندفرمودهو فردا را عید فطر اعالم ماه را رویت 

تا عید را به شما تبریک بگویم و در کنار هم  امآمده؛ گفتم .ساعت تعجب کردند آنر از دیدن من د

از کارگران صدای خوبی داشت و دیگری با یک پیت حلبی ضرب گرفت و کارکنان به  یکی .شادی کنیم

مثبت بود که حتی کسانی که  قدریبهاین دیدار شبانه در میان کارگران  اثر .پرداختند کوبیپایرقص و 

 .کردندمیشب در کارخانه نبودند هم از این همدلی من اظهار خوشنودی  آندر 

برای خرید قند ما  ارهاعالی شد و بنکد ل کارخانهمحصو درنتیجهکردند و میکارگران با صمیمیت و همدلی کار 

هم تولید زیادتر شده و هم کیفیت قند هم عالی شده بود از سازمان  ازآنجاکه .کردندمیبا هم رقابت 

 .نبود دارای ارقام درشتی شد آنپولی در  معموالاحساب شرکت که  ناگهان .گرفتیممیقند و شکر جایزه 

 باکیفیتعوض به وضعیت رستوران رسیدگی کردم و غذائی  در .پخش نکردم پول را بین کارگران این

پر از برنج  هابشقاب 95% همواره .درست کردیم کندمیساعت کار  12کارگری که برای مناسب عالی و 

آشپز دستور دادم برای هر کارگر فقط یک کفگیر برنج ریخته و در عوض دو نفر  به .شدندمیرها و حرام 

فقط یک اتاق  بهداشت اتاق .خواست به او بدهندمیسینی پر از برنج را در سالن بگرداند و هرکس برنج 

همین دلیل هم او را دکتر  به .کردمیکاندوم بین کارکنان توزیع بود و مسئول بهداشت کارخانه فقط 

 مسئول .بهداری موظف است که اتاق بهداشت کارخانه را تجهیز کند وزارت .کردندمیکاندوم خطاب 

از قبیل برانکارد، گوشی، دستگاه  پیگیری این کار کردم و او بعد از مدتی مقداری لوازم مأموربهداشت را 



 

77 
 

 با .ن سه اتاقه بردمکابهداشت را تغییر دادم و به یک ماتاق  جای .به کارخانه آورد...فشار خون، پاراوان

ت در کارخانه حضور داشته باشد تا عسا 12 هرروزیک پزشک جوان صحبت کردم و از او خواستم 

اقتصادی هم بسیار  ازنظر .به پزشک در کارخانه معاینه شوند مراجعهکارگران بجای مرخصی گرفتن و 

پزشک حضور  هاکارینوبتتعداد پزشکان را به سه نفر افزایش دادم تا در تمام  تدریجبه .ه بودصرفبه

پزشکان جوان و با وجدان نزد من آمد و گفت؛ اگر وسایلی که الزم دارم را تهیه  آناز  یکی .داشته باشد

دو میلیون  فقط .وسایل را گرفتم صورت .دهممیی سرپائی را هم انجام هاکنید من در اینجا جراحی

 کمکم .پزشک دادم آنوسایل را با نظر  آنخرید دستور خرید  مأموربه  بالفاصله .تومان هزینه داشت

میتمام کارگران کارخانه را مال خود  دیگر .دندکرمیران هم به درمانگاه کارخانه مراجعه خانواده کارگ

خواست از زیر کار در میکرد یا مییکی از کارگرها تنبلی  اگر .کردندمیدانستند و با جان و دل کار 

تهدید من  ترینبزرگبود که  گونهآنمن با کارگران  رابط .شدمیبرود با برخورد خشن همکاران روبرو 

وقتی یکی از مخازن سر  .آیممیبه کارگران این بود که اگر فالن کار انجام نشود من دیگر به کارخانه ن

اما  ؛معمولی است ایحادثهرود و میسر  ایکارخانهمخزن در هر  البته .رفته بود همین کار را کردم

ساعت بعد انجمن  دو .مآیاز دفترم بیرون نمی اصالا .گذارممیگفتم من دیگر پایم را در کارخانه ن

 هکردند و به من هدیمییک گلدان گیاه آپارتمانی را حمل  کهدرحالیکارخانه  سفیدانریش و اسالمی

 هاآناز  یکی .قول دادند که دیگر چنین حوادثی اتفاق نخواهد افتاد کارکنان تمامیدادند از طرف می

 کسهیچو با کارکنان صحبت و شوخی نکنید  نیایید اگر .بیاییدکنیم به کارخانه میگفت؛ فقط خواهش 

 .رودمیدستش به کار ن

است که  کافی .توان تولید را باال برده و کیفیت را بهتر کردمیبینیم که بدون هزینه کردن هم میپس  

او را در درآمد اضافی شرکت منافع او را در نظر دارد و کارگر احساس کند مدیر با او صادق است و 

 کمیاست  کافی .مانند کیفیت غذا یا ایجاد درمانگاه باشد غیرمستقیم طوربهکند، هرچند که میسهیم 

 .خود قائل شوید معادل احترامیخودتان مایه بگذارید و برای کارگر  از

 باد .سرویس آگاه شوم هایبوسمینیو  هااتوبوسیک روز عمداا در سرویس کارکنان سوار شدم تا از وضعیت 

و  هااتوبوساز  یکی .شدمیموجود در بدنه اتوبوس مانند نیزه بر بدن کارگر وارد  شماربیسرد از منافذ 

را با شرایط آسان به دو نفر از کارکنان فروختم و قرار گذاشتیم که بقیه پول را به  هابوسمینییکی از 

دو خوشحال بودند و هم  آن هم .را مرمت کند هاسوراخباید تمام درزها و  البته .کارخانه سرویس بدهند

آهنگری سپردم و از  بخشرا  اتوبوس .نو خریدم بوسمینیاتوبوس و یک  یک .سرویس خیلی بهتر شد
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دانستند دارند برای میآهنگری که  بخش کارکنان .خواستم اتاق را با ورق گالوانیزه نوسازی کنند هاآن

هم  هاحلقه الستیک نو و تعمیر صندلی 6 .کنند سنگ تمام گذاشتند و اتوبوس نو شدمی کار خود

باید  هرروزاز مسیر اتوبوس دور بود و  شانخانهاز کارکنان نفر  چند .جزئی از برنامه نوسازی اتوبوس بود

یک  هابوسمینیو  هااتوبوسکه تعداد  حاال .کیلومتر پیاده راه بروند تا به ایستگاه برسند 5حدود 

 .دو هم در نزدیکی خانه خود سوار بشوند آنبود مسیری را انتخاب کردیم که  شدهاضافه دستگاه

 :فصل دهم

 تهدید به فرصت تبدیل .دیریت بحرانم -10-1

کمبود ناگهانی  صورتبهتواند می بحران .کان بروز بحران در شرکت یا کارخانه وجود داردامهمواره 

وظیفه  اولین .بروز کند...اصلی، حادثه برای یک کارگر آالتماشیننقدینگی، اعتصابات کارگری، خرابی 

در  جزبهیا مدیر ارشدی را  جمهوررئیسهرگز نباید در کارخانه بدود )کدام  مدیر .مدیر خونسردی است

شود مدیر بتواند درست فکر کرده و بهترین می؟( خونسردی باعث ایددیدههنگام ورزش در حال دویدن 

 .تمام طول خدمت در هر شرکتی این جمله همواره باالی سر من قرار داشت در .را پیدا کند حلراه

 .دارد همواره راه بهتری برای انجام دادن کار وجود

 20.000یک سازمان دولتی بسیار بزرگ بودم که حدود  برداریبهرهبود و من مدیر  80سال  اسفندماه 

در حال خصوصی کارخانه  40حدود  پتروشیمی و 14آنجا  در .نفر کارگر، تکنسین و مهندس داشت

تومان بود در حدود یک میلیارد تومان  700روزانه سایت با توجه به قیمت دالر که  هزینه .ساخت بود

روز عید تقاضای  14برای  هامرا احضار کرد و گفت؛ تمام مهندسین سایت مدیرعامل .بودبرآورد شده 

 ،آخر .شدمی پتروشیمی تحمیل یت خوابیده و هزینه سنگینی بربروند سا هااین اگر .اندکردهمرخصی 

از من خواست فکری  مدیرعامل .کار بکند یا نکند آنی خود را داشت، چه کسی در هاسایت هزینه

 توانستیمنمی .میلیارد زیان روبروی ما قرار داشت 16توجه به دو روز تعطیلی قبل از عید حدود  با .بکنم

بودند و حق داشتند عید  کارکردهمخالفت کنیم زیرا تمام مهندسین در طول سال سخت  هابا مرخصی

را با مدیرعامل در میان گذاشتم تا مجوزهای الزم را اخذ  آنم رسید و به نظر فکری .به مرخصی بروند

با متن زیر خطاب به  اینامه .با شنیدن طرح من بدون فوت وقت به من اختیار تام داد مدیرعامل .کنم

 :خانواده کلیه مهندسین نوشتم
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 ...مهندس آقایخانواده محترم جناب  

دوری همسر و پدر را تحمل  قدردانی از شما که در سال گذشته منظوربه ایران میملی پتروشیشرکت  

از تاریخ ند کاز شما دعوت  مفتخر است ایدشده میایشان باعث آبادانی مهین اسال از و با حمایت کرده

ی تفریحی و سفرهای هاایام عید را مهمان شرکت بوده و از برنامه 81 13/1لغایت  28/12/80

 .لذت ببرید شهریبین

 احترامبا 

 مدیرعامل

و  بلیتتهیه  عمومی جهتبه واحد روابط  اعالم نام افراد خانواده برای...آقایان مهندسین :رونوشت 

 .اسکان

واحد  به .خانواده مهندسین را به ماهشهر آوردم تمامی افرادجت اجاره کردم و هواپیمای جمبویک  

را  کولر دار بوسمینی سه .و پذیرائی عالی داده شد آمیزاحترامی الزم برای رفتار بسیار هاخدمات توصیه

کردند و به هر میبه این گروه اختصاص دادم و غذا را در رستوران مهندسین در شهرک مسکونی صرف 

 بازشعبدهچندین خواننده، کمدین و  از میروابط عمو واحد .خانواده یک آپارتمان مبله تخصیص دادم

صبح ساعت  هرروز .بود کردهتهیهو تعداد زیادی فیلم سینمائی شاد برای اجرای نمایش دعوت کرده 

تواند زودتر میفتند و کسی که وارد سایت بشود نرمیشش مهندسین صبحانه را صرف کرده و به سایت 

آمدند و سپس میبرای صرف صبحانه  7ساعت  هاخانواده .شب از سایت بیرون بیاید 7یا  6از ساعت 

ی هارفتند و عصر هم از برنامهمیبه گردش یا سفر به شهرهای نزدیک  شدهیبینپیشطبق برنامه 

میبسیار تشکر  هاو خانواده تمامی مهندسینپایان  در .کردندمیتفریحی در سالن مجتمع استفاده 

حدود  رقمی درانتها هزینه کل این مدت  در .دانستندمیسفر خود  انگیزترینخاطرهسفر را  آنکردند و 

دسین نشد و هم انگیزه خوبی به مه جلوگیریزیان تومان میلیارد  16از  هم .میلیون تومان شد دویست

 .یشان حدس بزنیدهان را نزد خانوادهاتوانید میزان سربلندی ایشمیشما  خود .برای کار بهتر داده شد

پولی برای پرداخت حقوق کارکنان نداشت و آخر  کارخانه .مورد دیگر در کارخانه قند کرج اتفاق افتاد 

که حاضر  بنیاد .توانم حقوق کارگران را جور کنممی چطوردانستم مین اصالا .ماه هم نزدیک شده بود

کردم به قدم زدن در کارخانه و فکر  شروع .وام گرفت شدنمیهم  هانبود پولی قرض بدهد و از بانک
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را تعریف  جریان .مشوش هستم قدراینمن پرسید چرا  از .مدیر کشاورزی کارخانه مواجه شدم با .کردن

 در .سال قدمت دارد 90کرج بیش از  قند .این لحظه به قلمستان کارخانه رسیده بودیم در .کردم

 رمدی .بود شدهتبدیلی اول در منطقه وسیعی تعدادی نهال کاشته بودند که اکنون به جنگلی هاسال

زمان  آندر  هادرختک کنیم زیرا لی گیر بیاوریم و قلمستان را تُنُکشاورزی گفت؛ در ضمن باید یک پو

فاصله بین و  اندشدهبا فاصله مناسب کاشته شده بودند اما بعد از گذشت این همه سال درختان بزرگ 

؛ هر کاری داری گفتم .دکردر مغزم روشن را ایکیوسان المپی  بار دیگر ناگهان .درختان کم شده است

دلیل فوریت کار را بپرسد که  خواست .کن گذاریعالمتزمین بگذار و درختانی که باید قطع شوند را 

اداره جنگلبانی تماس گرفتم و تقاضای مجوز برای قطع درختان  با .دفترم طرفبهفرصت ندادم و رفتم 

یک آگهی  فورا .ید کردنداورزی کارخانه را تائبه بازدید از قلمستان آمدند و نظر مدیر کش هاآن .را کردم

اصله درخت از انواع  200قند کرج بریدن و حمل تعداد  کارخانه .و در سطح شهر کرج پخش کردمچاپ 

تعیین را پایه  قیمت .را یافتم هاچوبقیمت  وجوپرس باکمی .گذاردمیبه مزایده ...تبریزی، چنار، صنوبر،

آمد هم قلمستان  به دستپولی که  با .دعوت به بازدید و ارائه پیشنهاد کردم هافروشچوبکردم و از 

 .شد تأمیننجات یافت و هم سه ماه حقوق کارگران 

 :یازدهمفصل  

 کاریپنهانو  ورزیغرضصحیح و بدون  کامالًآوردن اطالعات  به دست -11-1

که  هاییگزارش متأسفانه .دقیق و قابل استناد دسترسی داشته باشد کامالامدیر باید همواره به اطالعات  

 .شودمیو نکاتی را که به نفع گزارش دهنده نبوده در گزارش دیده ن شدهدستکاریاکثراا  رسدمیبه دفتر مدیر 

کجا  از .برای شما بسیار مهم است هاآنان محبوبیت ار مدیران میانی با کارکنان و میزگزارش رفت الخصوصعلی

 هایلتاتوماه به  هر .کارگری است هایلتاتوآورد؟ پاسخ شما  به دستدرست و ناب  کامالاتوان اطالعات می

است که از  وقتآن .را بخوانید لتاتوروی دیوارهای  هایتمامی نوشتهکارگری سر بزنید و با صبر و حوصله 

از  هااسرار بعضی سرقت هالتاتوضمن در همین  در .شویدمی، حتی خود شما، مطلع تمامی مدیرانموقعیت 

 .کارگری غافل نشوید هایتولتهرگز از  پس .شودمیکارخانه یا خرابکاری فاش 

به  شما رای موجود هاتناقض گاه .رسی کنیدبرزمانهمرسیده به دفتر خود را  یهاگزارشهمواره سعی کنید 

باید اطالعات الزم را از این  شما .دهند برخورد کنیدمیکسانی که گزارش غلط  با .کندمیحقیقت راهنمایی 
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مدیر همین  کار .ی مختلف را تعیین کنیدهارا تحلیل کرده و وظایف قسمت هاآنآورده،  به دست هاگزارش

 .است

 .چگونه بدون صرف وقت زیادی بهترین گزارش در مورد یک تحقیق را دریافت کنید -11-2

 .خواهید تا در مورد موضوعی تحقیق کرده و به شما گزارش بدهد به این روش عمل کنیدمیوقتی از کسی 

بگوئید من تا چند روز دیگر جواب این گزارش را  سپس .را با لبخند تحویل بگیرید و یکی دو ورق بزنید گزارش

گزارش نگاه کرده  آنبه از مدت الزم بدون آنکه حتی  بعد .چند روز بستگی به ضخامت گزارش دارد این .دهممی

و گزارش را به  «دارمم و آمار قابل استناد اانتظار گزارشی با محتوای بیشتر و ارق»بنویسید  آنباشید روی 

ضمن تشکر چند ورق بزنید و  بازهم .دهدمیبه شما تحویل  تریکاملبعد او گزارش  مدتی .صاحبش پس بدهید

که در  ایتجربهبا دانش و »ی گزارش بنویسید زمان رو آنپایان  در .بگوئید تا چند روز دیگر پاسخ خواهید داد

سوم که گزارش را  دفعه .و گزارش را پس بدهید «باشداز این بسیار پربارتر  تواندمیشما سراغ دارم این گزارش 

و گزارش  شدهانجامکه باید در نظر گرفته شود  تمامی نکاتیدازید زیرا ربپ آنگیرید با خیال راحت به خواندن می

 .کامل و جامعی در دست دارید

 .شود دقت کنیدمیاسنادی که برای امضاء نزد شما فرستاده  ضمایمبه  -11-3

خواهید امضاء میهرچه را که  حتماا .را امضاء کنید هاآنکارتابل شما پر از اسنادی است که شما باید  معموالا

 .نکنید نکرده امضاءچیزی را نخوانده و کنترل  هرگز .نیست سر شما چقدر شلوغ است مهم .بخوانید قبالاکنید 

 ترینپاکاست اما به یاد داشته باشید که فقدان کنترل ممکن است  اعتمادقابل کامالاتردید مدیر مالی شما  بدون

 هاآنباشد تا شما بتوانید  خریدبرگ و  ضمایمبا باید همراه که باید امضاء شوند  اسنادی .افراد را هم وسوسه کند

به مسائلی  برگ خریدها ضمن در حین چک کردن این در .مطابقت بدهید شدهنوشتهرا با آنچه در سند اصلی 

 .کنیدمیاز موقعیت را کشف  هاآن سوءاستفادهبرید و صداقت یا میدر مورد اخالق و رفتار کارکنان خود پی 

که به مأموریتی اعزام شده را از مدیران میانی د نفر نچ مأموریتی هاهمراه با سند هزینه ضمایمداشتم  باریک

نوشید میاز این افراد همواره با غذا دلستر  یکی .غذا افتاد هایصورتحساب به چشمم .کردممیمالحظه بودند 

میابه معمولی شدم شخصی که همیشه نوش متوجه .خوردندمینوشابه معمولی  بقیه .زیرا مشکل کلیه داشت

و نوعی خساست باشد اما زیادی ریزبینی شما این مسئله  ازنظر شاید .لستر نوشیده استد مأموریتخورده در 

 از موقعیتداد که این شخص میمسئله نشان  این .مدیر تدارکات بود او .هاستایناز  ترمهمخیلی موضوع 

با  احتماالا  رج از کشور را به عهده او بگذاریممانند خرید از خا تریبزرگ مأموریتو هرگاه  کندمی سوءاستفاده
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 .ندهیم کسهیچبه  سوءاستفادهصتی برای باید هرگز فر پس .گذاردمیکاله سر شرکت و  کرده تبانی فروشنده

 .او را به مدیر اداری تغییر دادم شغل

بود را به  ایبرجستهیعنی جنگ جهانی دوم راکفلر که یکی از میلیونرهای آمریکائی و اقتصاددان  1944در سال 

کرد و همواره به میاو دستیاری داشت که خیلی از عملکرد او تعریف  معاون .سمت وزیر اقتصاد منصوب کردند

یک تصادف  براثر .استفاده کنداز او  تریمهمجوان ترفیع داده و در مشاغل  آنکرد که باید به میراکفلر توصیه 

مرد جوان برای تمبر زدن به نامه شخصی خود از یک تمبر دو سنتی متعلق به  آنمحض راکفلر مطلع شد که 

هرچه  معاون .جوان فرستاد و استعفای فوری او را خواستار شد آنبرای  یادداشتی .وزارتخانه استفاده کرده است

جوان  آنتا از اخراج او جلوگیری کند ولی راکفلر به هیچ ترتیبی حاضر به پذیرفتن  برد کاردر توان داشت به 

 هاهر خبری که در روزنامه معاون .جوان بالفاصله پس از رفتن از وزارتخانه جذب بخش خصوصی شد آن .نبود

گذاشت تا متوجه شود که چه جوان مینوشتند را بریده و در کارتابل راکفلر میجوان  آنی هادر مورد پیشرفت

دستبند  کهدرحالیعکس همان جوان را  هاروزنامهسال بعد  دو .باهوش و موفقی را از وزارتخانه بیرون کرده است

عکس را هم ار باین  معاون .بودند چاپ کردند دستگیرشدهدالر اختالس  سیصد هزاربه دست داشت و به اتهام 

 .ساری نزد راکفلر رفت و نظر درست او را تحسین کردشرم بابرید و 

تا رکاب  آب .و تگرگ شدیدی شروع به باریدن کرد باران .به یاد اتفاقی افتادم که ماه پیش برای من افتاد

ونک بیست »راننده تاکسی فریاد میزد  یک .درست در وسط خیابان میرداماد بودم من .باال آمده بود هااتومبیل

با  راننده .شدم و از راننده خواستم حرکت کند سوار .یار عجله داشتم مجبور شدم قبول کنمبس ازآنجاکه «تومان

 3مسیر  آنیعنی خیال داشت با هشتاد هزار تومان  «بگیرمکجا داداش؟ صبر کن مسافر »پوزخندی گفت؛ 

راه راننده  در .سه نفر دیگر هم سوار شدند باالخره .نشستم و مشغول خودخوری شدم ناچاربه .کیلومتری را برود

 .بشه بچسبه به بدنش گوشت .گفتم؛ نوش جانش «ددزدنمی تومانمیلیارد  3000.شرفهای نامردبی»گفت؛ 

 .گفتم؛ بله «کنید؟میشما از این دزد حمایت »نگاه کرد و گفت؛  به من دلخوریبا  راننده .کار خوبی کرده خیلی

؛ گفت .مثل خود شما درست .استفاده کرده قرارگرفتهاز موقعیتی که در اختیارش  فقط .کار بدی نکرده هیچ

 محضبه .شما از موقعیت نهایت استفاده رو کردید ولی .گفتم من نگفتم شما دزد هستید «آقا یعنی من دزدم؟»

فرقی بین شما و اون آدم هست؟ منتهی  چه .گیریدمیتومان  20.000تومانی را  600دیدن باران و تگرگ کرایه 

 خفه شد و تا آخر مسیر راننده .ددزدیدیمیتومان میلیارد  10.000شما در موقعیت او قرار ندارید وگرنه شما 

 .یک کلمه حرف نزد
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دزد عاقبت شتر دزد  مرغتخمقول معروف  به .گذشت صداقتیبی ترینکوچکبه یاد داشته باشید که نباید از 

 .چقدر ارزش دارد سوءاستفادهکند که این میکند برایش فرقی نمی سوءاستفادهکه از موقعیت خود  کسی .شود

 .نیز بیشتر است سوءاستفادهپست او باالتر باشد میزان  هرچقدر

نیست که طرف شما پدر، مادر، برادر،  مهم .درست است هاتمامی انساناین هم یک جمله طالئی که در مورد 

 .مکار اداری شما باشدهخواهر، همسر، فرزند یا 

 .هرگز یک لطف را سه بار پشت سر هم به کسی نکنید -11-4

 شما .کند تا اتومبیل خود را در اختیار او بگذاریدمیتصور کنید همکار شما که کاری فوری دارد از شما خواهش 

عمرش  خدا .گوید فالنی چقدر انسان با محبتی استمیدر دل  طرف .دهیدمیهم به درخواست او پاسخ مثبت 

 دیگر ایبهانهروز بعد دوباره و با  دو .محال بود بتوانم کارم را انجام دهم وگرنه .داد به منبدهد که اتومبیل را 

دیگر  ایبهانهسوم با  دفعه .گوید این فالنی هم بچه با معرفتی استمیگیرد و در دل میقرض  شما رااتومبیل 

اتومبیل چه  به .رودمیگوید این فالنی که اصالا از شرکت بیرون نمیگیرد و در دل میقرض  شما رااتومبیل 

آید اتفاقاا خودتان به اتومبیل میچهارم که به سراغ شما  دفعه .دهدمیکه قرض  احتیاجی دارد؟ ولی خوب است

 .خورممیکند ماشینش را می خیال .مرتیکه خسیس آشغال»گوید میدر دل  او .دهیدمیاحتیاج دارید و به او ن

داد؟ می به منچه اشکالی داشت اتومبیلش را یک ساعت  وگرنه .همین هستند دیگر هاتازه به دورن رسیده این

مسئله در مورد همسر و فرزندان شما هم  این .و هر جور بد و بیراه دیگر را نثار شما خواهد کرد «نیستاصالا آدم 

وظیفه درآمده و چنانچه  صورتبهبه کسی بکنید  اینکه یک لطف را سه بار پشت سر هم محضبه .کندمیصدق 

 .لطف خودداری کنید فحش خواهید خورد آناز انجام  باریک

 .همواره به ظواهر و شواهد دقت کنید -11-5

 .دقت کنید اشچهرهاو و  ظاهربه .کندمیآید که یکی از کارکنان به دلیلی از شما تقاضای مرخصی میگاه پیش 

 به دفتر سرپرستی 11قه مانده به ساعت دقی 10بودم  کارشبشب که من  یک .به شما دروغ گفته باشد مبادا

من کار  نوبتکه در بعد یکی از کارگران عرب  ایدقیقه .تحویل بگیرم قبل نوبتسرپرست رفتم تا کارخانه را از 

 صبح .خواهد فارق بشودمی امبچه .نگران نزد من آمد و گفت؛ اجازه بدهید من به ده برگردم باحالتیکرد می

کنند میرا بیاورند خودداری خود اصوالا از اینکه نام همسر یا دختر یا خواهر  هاعرب .گردممیبرای زدن کارت بر

و بوی اودکلن  تمیزی پوشیده و ریشش را دو تیغه کرده لباس .و توجه کردما ظاهربه .نامندمیو همسر را بچه 

آدمی هرچه فکر کردم نتوانستم بپذیرم که چنین و  و وضعش مشکوک بود سر .بود پرکردهعربی او اتاق را 
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نبودن او خطری متوجه  به خاطر اگر .میان بود مهمی درطرف دیگر مسئله  از .زایمان همسرش را دارد مشکل

ورقه  یک نافردا صبح از بیمارست ولی .؛ بسیار خوبگفتم .توانستم خودم را ببخشممین شدمیهمسر یا فرزندش 

 .به اتاق وبرگشترفت میقد چند .چشم و از اتاق بیرون رفت گفت .آمدن فرزندت را تائید کنند به دنیابیاور که 

مبنی بر  اینامهآخوند ده  از .اشکالی ندارد گفتم .من برسم مامای ده بچه را به دنیا آورده باشد ؛ شاید تاگفت

چند قدم رفت و باز برگشت و گفت؛ از کجا معلوم؟ شاید  بازهم .چشم و رفت گفت دوباره .والدت فرزندت بیاور

 گفت .ژاندارم ده یک کاغذ بیاور که بچه به دنیا آمده از .اشکالی ندارد گفتم .وقتی من برسم خودش زائیده باشد

 !روممیو گفت؛ اصالا باشد یک شب دیگر  وبرگشترفتچند قدم  باز .چشم و رفت

که  ایمنطقهی هااز خود بدانند به رسوم و سنت شما راشما نزدیک شوند و  هبرای اینکه کارگران هرچه بیشتر ب

همواره در مراسم عزای نزدیکان کارگران شرکت کنید اما در  مثالعنوانبه .کنید توجه کنیدمیکار  آندر 

شود و میمشروبات الکلی و مواد مخدر توزیع  هابعضی از این عروسی در .مجالس عروسی کمتر ظاهر شوید

ن کارها از ای کدامهیچاگر  حتی .کنند که از مشروب یا ماده مخدر استفاده کنیدمیکارگران به شما شدیداا اصرار 

 کافی .ی زشت با شما وجود داردهاخطر کشیدن شما به وسط صحنه برای رقصیدن و شوخی بازهمرا نکنید 

از کارگرها از روی  بعضی .منطقه اخراج شوید آنچنین اشتباهی بکنید تا خیلی زود از  باریکاست فقط 

هستید جریان مشروب  تکبریبیویند که شما چقدر آدم خاکی و و برای اینکه به دوستانشان بگ نیتیخوش

 .کنندمیبرای دیگران تعریف  شما راخوری یا مواد کشیدن 

 ین بودن مدیربزیر ذره  -11-6

 تریکوچکمحل کار شما شهر  هرچقدر .هستند بینذرهاصواًل مدیران باید بدانند که همواره زیر 

ت از او ادار هاتمامی سازمانکه در شهر بزرگی مثل اهواز  حتی .باشد این مسئله شدیدتر است

همه اتومبیل شرکتی من را اتومبیل من نیز پاترول سفید بود اما کردند و میپاترول سفید استفاده 

 .امبودهدانستند که من در فالن ساعت کجا و با کی میشناختند و همه می

وارد  ماهدیدر  من .کنممیبه سمنان را تعریف  مورود خود برای اینکه ماجرا درست دستگیرتان بشود داستان

 از .هنوز در اهواز ساکن بودند امخانوادهزمان  آن در .ه کردم و مشغول به کار شدماجار ایخانهسمنان شده و 

بعد در شهر چرخی زدیم و در مقابل  روز .استفاده کردم کشیاسبابتعطیالت دهه فجر برای آوردن خانواده و 

او گفتم من تازه به این شهر  به .کار بود ایستادمبه مشغول  آندر  ایساله 16یک قصابی دو دهنه که پسر 

 .داد ر مؤدبی بود و گوشت خوبی هم به منبسیا پسر .بده که همیشه مشتری شما باشم به منگوشتی  .امآمده
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یا دوست دارند شب از ایشان پرسیدم که آ صبح .آمدند نوروز یک خانواده از دوستانم برای تعطیالت نزد ما عید

مؤدب گفت؛ دل و جگر را باید  پسر .دل و جگر میل کنند؟ و به همان قصابی رفتم و تقاضای دل و جگر کردم

تصمیم گرفتیم برای گردش به  عصر .تشریف بیاورید و بگیرید 5حدود ساعت  عصر .پدرم از سالخ خانه بیاورد

بزرگ من از آمدن  پسر .برویم وهواستآبشهمیرزاد که بیست کیلومتر باالتر از سمنان قرار دارد و بسیار خوش 

بود و رفتم به قصابی و پسرک با  5 ساعت .گردیممیبر 7او گفتیم که ساعت  به .همراه ما خودداری کرد

بود که خواستم به  7 ساعت .کردیم و رفتیم خداحافظی .جگر نیاورده عذرخواهی بسیار گفت که پدرش دل و

ک کیسه از وانت پسرک قصاب با ی همان .ایستادم .بپیچم که یک وانت نیسان آبی سد راه من شد امخانهکوچه 

مهندس دبیری، پدرم دل و جگر آورده ولی در انتهای یخچال گذاشته بود و من ندیده  آقایپیاده شد و گفت؛ 

در  من .هم دل و جگر این .بفرمائید .گردیدمیکردم به خانه و آقا کامیار گفتن شما ساعت هفت بر تلفن .بودم

آورده بود؟ پرسیدم؛ من به شما خودم  به دستپسر این همه اطالعات را چطور  این .بودم شدهخشکجای خود 

رو معرفی کردم و شماره تلفن دادم؟ با لبخندی گفت؛ مگر شما مهندس دبیری مدیر کارخانه تهران لنت 

 گفت .سر تکان دادم بازهم؟ ایدکردهاجاره ن بهرامی را آقایداد؛ مگر منزل  ادامه .نیستید؟ با تکان سر پاسخ دادم

 7گفت شما ساعت دانست( میی مرا هم ها)نام بچهزدم و آقا کامیار  زنگ .داریم بهرامی را آقایما شماره تلفن 

 .و کردار و گفتار خود باشمباید مراقب رفتار و چقدر  امآمدهلحظه بود که متوجه شدم به کجا  آن در .گردیدمیبر

شیطنت را برای دوران ی بسته زندگی سالم و خوبی در پیش بگیرید و هابه صالح شماست که در محیط

 .ریدمرخصی بگذا

 :فصل دوازدهم

 .افتدمی اتفاقی شما رفتن با که نکنید هرگز فکر -12-1

گیرند و تقریباا می به دسترا  هاتمامی سرنخدر یک شرکت کار عد از یکی دو سال بمهندسین و مدیران جوان 

دهد که تنها میاین احساس به شما دست  آهستهآهسته .کندمیهر کسی که هر کاری دارد به شما مراجعه 

شرکت یا کارخانه را اداره کنید و اگر فقط یک روز شما نباشید همه  توانید این قسمت ازمیی هستید که کس

 گویدمیهمین دلیل هم مافوق شما اغلب با درخواست مرخصی شما مخالفت کرده و  به .شوندمیدچار مشکل 

در دل از اینکه چنین  شده اماشما از مخالفت ایشان ناراحت  «کارها را انجام دهد؟اگر تو نباشی چه کسی این »

میمسئله وقتی تشدید  این .کنیدمید قلباا احساس رضایت و مهم بودن داری خانهاهمیتی برای شرکت یا کار

گیرند و مییا کارخانه با شما تماس در طول مسافرت هر ساعت از شرکت  روید ومیشود که شما به مرخصی 
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 .دایرفتهشما به مرخصی  اوالا .کار دو اشکال اساسی دارد این .دفالن کار را چطور باید انجام دهن پرسند کهمی

کنید و چه مسئولیتی میفراموش کنید که در کجا کار  طورکلیبهروید میبگیرید که وقتی به مرخصی  یاد

خوش بگذرانید و سعی کنید از مرخصی خود نهایت استفاده را بکنید تا بعد از مرخصی انرژی الزم  فقط .دارید

ست از اولین لحظه شروع مرخصی تلفن همراه خود را در .یا سال کار کردن را داشته باشید هبرای چندین ما

یا شرکت فلج ید کارخانه کند که اگر شما نباشمیبه خود غره  شما رادوم این است که  اشکال .خاموش کنید

 خیال باطل! زهی .خوابدمیشده و یا 

در کارخانه تهران لنت یک مدیر فنی داشتیم که از طرف شرکت برای شش ماه به کانادا اعزام شده بود تا کار با 

شدند میچهار پرس داشتیم که هرگاه دچار مشکل  ما .کنند را یاد بگیردمیکار  PLC سامانهکه با  هاییدستگاه

د و آورمیهم بادی به غبغب انداخته و کی بورد را  ایشان .کردیم دستگاه را تنظیم کندمیاز ایشان تقاضا 

داد از دور و بر او کنار بروند به تنظیم میستور در ظاهر برای پرت نشدن حواسش به همه اپراتورها د کهدرحالی

شایسته یک  تنهانهکرد که می کارهایی .مهندس عادات ناخوشایندی داشت آقای این .پرداختمیتگاه سد

 شآنو دور از  رفتارهای بدبار به او تذکر دادم که دست از  چندین .کردمیمهندس نبود که نام کارخانه را هم بد 

به او گفتم که اگر من او را از این کارخانه اخراج کنم هیچ کارخانه دیگری وی را  حتی .بردارد مهندس یک

 آن، رئیس کارکردهمراجعه کند و بگوید چند سال در کارخانه ما  ایکارخانهاستخدام نخواهد کرد زیرا به هر 

دو بار  یکی .هم حقیقت را خواهم گفت من .کارخانه با من تماس گرفته و علت قطع همکاری را خواهد پرسید

اگر فقط یک  من .مهندس، من را تهدید نکن آقای»بعد گفت؛  دفعه .گفت چشم، ولی به رفتارهای خود ادامه داد

تصور  حالدرعینداد اما میاو سخت آزارم  کارهای .«گیرندمیروز در این کارخانه نباشم در این کارخانه را گل 

به ایران وارد  تازگیبهرا که  PLC سامانهتواند میاو را اخراج کنم چه کسی  اگر .گویدمیحقیقت را  کردممی

 شده بود تنظیم کند؟

و  من .ه عروسی خود دعوت کردبمدیر فنی و مدیر کنترل کیفیت را  ،امخانوادهو تا اینکه راننده کارخانه من 

انتهای شب عروس و داماد  در .مدیر فنی تنها آمد اما ؛همسرانمان به عروسی رفتیم اتفاقبهمدیر کنترل کیفیت 

من و مدیر فنی و  اتومبیلرا گل زده بود سوار شدند و بقیه در  آناو بود و  اختیارسوار بر وانت کارخانه که در 

 .مدیر کنترل کیفیت سوار شدند و در شهر چرخیدیم و برای عروس و داماد بوق زدیم

یا  5ی هادر دسته کارگران .فرماستحکمورود به کارخانه احساس کردم جو سنگینی بر کارخانه  محضبهصبح 

 .ماجرا را پرسیدم هاآنرفتم و از یکی از  پیش .بودند خشمگین شدتبهجمع شده بودند و همگی  دورهمتائی  6

به و چاقوی سالخی را  «بکشمرا ...مهندس، من اینجا منتظرم تا مهندس آقای»؛ گفت .جواب داد به من داماد
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این کارخانه صاحب ندارد؟  مگر .کنیدمیشما غلط »تند نشان دادم و گفتم؛  العملعکس بالفاصله .نشان داد من

 .«کنممیبگوئید چه شده و من هر کاری الزم باشد  به مننیستم؟  این کارخانهمگر من به قول خود شما پدر 

را سوار اتومبیل  ایعدهمدیر فنی وقتی  آقایزحمت گفت که  بسیار و با باشرمسرش را پائین انداخت و  راننده

که در کنار او نشسته بوده انجام داده و  هااز خانمرکات نامعقولی با یکی تا دنبال عروس بوق بزنند ح خودکرده

دانم با میخودم  من .خود بروید سرکارگفتم؛ همه به  قاطعانه .منتظرند تا حساب مهندس را برسند هاآنحاال 

 .آبرو و نام شرکت در میان بود پای .وجود نداشت عه صدرسلمت و جای مسا دیگر .مهندس چکار کنم آقایاین 

 آقایکارخانه گفتم وقتی  کلفتگردندربان  به .پیچیدمیشهرستان کوچک بود و خبرها مثل باد در شهر  آن

مهندس خوشحال و  آقاینیم ساعت بعد  حدود .به دفتر من بیاید راستیکبه او بگو  دتشریف آوردن...مهندس

کار شده است؟ وی  آنیا مرتکب تمام از او پرسیدم که آ باخشمورود  محضبه .خندان به دفتر من آمد

 .نگهبانی زنگ زدم و او را به دفترم احضار کردم به .بود مندعالقهزن خودش  آنخندید گفت می کهدرحالی

پس یقه این مردک »و دستور دادم، ا به .چوپان بود به دفتر آمد قبالا هیکلی درشت داشت و  که نگهبان

گردانی و بعد بدون میزنی دور خط تولید می گردنیپسدائم به او اردنگی و  کهدرحالیگیری و میرا  چیزهمهبی

 20 تا .کردی الیخ» :کرد و گفت ایخنده مهندس «.اندازیمیاینکه اتومبیل را از کارخانه خارج کند بیرون 

نداشت  خوشیدل او کی رکیهااز شوخی خود نیز که نگهبان «.گیریمیدقیقه دیگر حکم اخراج خودت را 

و صدای  شدمیزد که مهندس نیم متر از زمین بلند مییی هااردنگی .اجرا کرد خوبیبه دستور من را

دیگر  روی زمین ولو شدکارخانه در بیرون مهندس  وقتی .پیچیدمیتا انتهای سالن تولید  هاگردنیپس

 بیست .با کف زدن فراوان عمل مرا تائید کردند و فتنه تمام شد کارگران .روی پاهای خود بایستد توانستنمی

مثبت  پاسخ «.کردیفالنی را اخراج  شنیدم مهندس» ؛گفت .من تماس گرفت با مدیرههیئتدقیقه بعد رئیس 

که  جور هر .این مشکل من است»پاسخ دادم؛  «د؟یکنی مشکلی برای خط تولید پیش بیامین فکر»؛ گفت .دادم

آقا  آنمن علت را جویا شد و وقتی ماجرا را گفتم او هم تصدیق کرد که  از .«کنممیباشد مشکل خودم را حل 

میاحتیاج پیدا به تنظیم  هادستگاه وقتی .برو بودممن با مشکلی بزرگ رو حاال .در این شرکت ندارد جاییدیگر 

 .شوم از دانشگاه کمک بگیرممیگرفته بودم که هرگاه با مشکلی روبرو  ؟ از جوانی یادکردممیچکار باید  کردند

میادعا کنم که من یکی از اولین مدیران ایرانی هستم که لزوم اتحاد بین دانشگاه و صنعت را  جرئتبهتوانم می

میدر این دانشگاه تدریس  PLCکه آیا  پرسیدم .دانشگاه سمنان و دپارتمان الکترونیک مراجعه کردم به .دانست

او خواهش کردم  از .کردمیس را تدریس این در کرده امریکاتحصیلمهندس جوان و  یک .شود؟ پاسخ مثبت بود

 گفت .دارم؟ خوشبختانه داشتم را هااین دستگاه یاهرایانکه آیا برنامه  پرسید .کمک کند به منکه در این مورد 

از من کی بورد  سپس .آمد و حدود دو ساعت به مطالعه برنامه پرداخت او .آیدمیبه کارخانه  بعدازظهر 2ساعت 
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میکه اپراتور  به صورتی هامتغیروصل کرد و شروع به تغییر دادن  هابورد را به یکی از دستگاه کی .را خواست

خواهم او را به استخدام این شرکت میایشان گفتم که  به .کردمیدستگاه عالی کار  بعددقیقه  چند .خواست کرد

 .«نیستنیازی  به مناز این  بیش .آیممیدو بار به کارخانه شما  ایهفته من .نیازی نیست»؛ گفت .درآورم

من! ما  خدای .است هزار تومان کافیست در ازای این کار چه انتظاری از کارخانه دارد؟ گفت ماهی بی پرسیدم

و حاال این  آورددرمیبرای ما ادا  قدرآنکردیم و میمهندس  آقای آنماهی حدود دویست هزار تومان خرج 

متأسف  خیلی .تماس گرفتم و موضوع را گفتم مدیرههیئترئیس  با .کردمیاستاد تنها بیست هزار تومان طلب 

استاد اپراتورها را صدا  آنهفته بعد  سه .ایمکردهدالر خرج  صد هزارشد و گفت ما برای آموزش این آقا حدود 

هر یک از اپراتورها یک  حاال .آموخت هاآندتی کمتر از یک ساعت به و روش تنظیم کردن دستگاه را در م کرد

من  از .فتگفتم آتش گر مدیرههیئتاین مسئله را به رئیس  وقتی .شده بودند PLCمتخصص تنظیم دستگاه 

این کار فقط به یک ساعت آموزش نیاز داشته نه شش ماه استقرار در هتل متوجه شده بود که  تازه .تقدیر کرد

مراجعه کرد با جواب منفی  ایکارخانهمهندس هم که فقط همین کار را بلد بود به هر  آقای آن .خوب در کانادا

 .و شدروبر

 روش برخورد و رفتار با پیمانکار -12-2

میرد و چنانچه خیلی شل بگیرد میو  شدهلهفشار بدهید  ازحدبیش اگر .پیمانکار مانند گنجشک در دست است

 .شودمیپرد و از دسترس شما خارج می

یا دزدیدن از کار و  کاریکمشوند با میزده و حاضر ن به همپیمانکارهای بزرگ که اسم و شهرتی  جزبهپیمانکار، 

 منظوربهمصالح شهرت خود را به خطر بیندازند، اصوالا تمایل به کاستن از حجم کار و استفاده کمتر از مصالح 

 .دستگاه نظارت باید کار خود را دقیق انجام داده و بر کار پیمانکار نظارت کامل داشته باشد لذا .سود بیشتر دارند

میدیده  کراتبه .شودمیدستگاه نظارت نیز درست نبوده و باعث نارضایتی پیمانکار  ازحدبیشسختگیری  البته

آورد که دیگر حاشیه سود برای خود در میپائین  قدرآنشود که پیمانکار برای برنده شدن در مناقصه قیمت را 

شود پیمانکار از تعداد نفرات الزم برای اجرای بهینه کار استفاده نکرده و یا به میمسئله باعث  این .گیردمینظر ن

متمم قرارداد دلخوش است و برای وادار  25%چنین مواردی پیمانکار به  در .کند سمبلقول معروف کار را 

میدست  الحیلفلطایو  هاکند و به انواع بهانهمیمتمم از هیچ کاری کوتاهی ن 25%ساختن کارفرما به افزودن 

کارفرما قرار گیرد  مدنظرکه در هنگام عقد قرارداد باید  اینکته .ندکوادار به افزایش متمم قرارداد  شما رازند تا 

ی بعدی برای دریافت متمم هاو کارشکنی هامزاحمتسود ببرد تا از  20%حداقل  حتماااین است که پیمانکار 
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 چنانچه .به سود پیمانکار توجه کند حتمااوظیفه کارفرمای باهوش است که  این .قرارداد جلوگیری شود

دهید، از سوابق کاری او راضی هستید و تمایل دارید که او برنده مناقصه باشد میپیمانکاری را مناسب تشخیص 

وظیفه سود در نظر نگرفته باشد  20%پیمانکار برای خود حداقل  چنانچه .به رقم پیشنهادی او توجه کنید

ی خصوصی نیازی به مناقصه نبوده و مدیر هاشرکت در .شماست که به او تذکر دهید قیمت خود ر اصالح کند

تواند خود به پیمانکار دستور دهد تا سود خود را میاین صورت کارفرما  در .ندکتواند شخصاا پیمانکار انتخاب می

 بدقلقیبسیاری از موارد کمک به پیمانکار کمک به کارفرماست و او را از شر  در .به رقم پیشنهادی اضافه کند

 .کندمیآتی پیمانکار راحت 

مسئله برای شرکت بسیار خطرناک  این .آمادگی پرداخت رشوه به کارفرما و دستگاه نظارت دارد معموالاپیمانکار 

به به نوکر خود تبدیل کرده و چنانچه کارفرما  است زیرا پیمانکار با پرداخت رشوه به کارفرما در حقیقت او را

به پیمانکار اعتراض کند با تهدید او به افشای مدیری که رشوه دریافت  نامناسب به طریقاجرای پیمان  خاطر

نظارت نیز از  دستگاه .شودمیپائین انجام  باکیفیتکار  درنهایتو مدیر مجبور به سکوت شده و  کندمیکرده 

از  پوشیچشمخائن با وعده دریافت رشوه و یا هدایای جنسی وادار به  ناظر .این خطر مصون نیست

شود و اجباراا کار نادرست پیمانکار را درست اعالم و با امضای خود عمالا به شرکت میپیمانکار  هایکاریکثافت

 صورتبهی ناظر را نیز هاپیمانکار باید گاهی گواهی باید عالوه بر مراقبت از عملکرد مدیریت .کندمیخیانت 

 .ندککنترل  تصادفی

خورد و چنانچه دستگاهی از دوایر دولتی فاسد باشد میاین پدیده در مناقصات دولتی بیشتر به چشم  متأسفانه

پائین  شدتبه موردنظرچنین مواردی کیفیت کار  در .از نگهبان تا مدیر ارشد همگی انتظار دریافت رشوه دارند

پیمانکار با  وپاختساختقربانی  ایعدهو گاه  شدهتخریب مدتکوتاهدر  شدهانجامکه کار  شدهدیدهآمده و بسیار 

زیر آوار، کیفیت بد محصول خوراکی که  ایعدهو کشته شدن  هاساختمانریختن  فرو .شوندمیمدیران فاسد 

 .دیگر حاصل تبانی مدیر فاسد با پیمانکار استشود و موارد می کنندهمصرفمنجر به مسمومیت 

به مافوق را مسئولی متدین و با وجدان موظف هستید که با چنین مواردی مقابله کرده و مسئله  عنوانبهشما 

محرمانه مسئله را با دستگاه  طوربهتوانید میمافوق شما به حرف شما توجه نکرد  چنانچه .نیدکخود گزارش 

حراست نیز  اگر .پیمانکار نباشد خوارجیرهحراست در میان بگذارید و امیدوار باشید که دستگاه حراست نیز 

است که  آنچنین مواردی توصیه  در .توجهی نکند مشخص است که او نیز با مدیر و پیمانکار همدست است

از  وقتی .به سر من آمد...آید که در کارخانه میین صورت بالئی به سر شما اغیر  در .خود را به ندیدن بزنید

اخراج شدم بلکه به دلیل مراجعه به مقامات شدیداا تهدید  تنهانههمکاری با مدیرعامل و پیمانکار خودداری کردم 
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ختن و به زندان انداختن من فاسد تصمیم به پاپوش دو مدیران .مشهر شد آنمجبور به فرار از  درنهایتشده و 

از  موقعبهگرفته بودند که خوشبختانه از طریق یکی از کارکنان وزارت اطالعات که شخصی شریف و مؤمن بود 

وارد شده بود و تنها حسن  به منزمان شدیدترین اتهامات  آن در .توطئه آگاه و به همراه خانواده خود فرار کردم

کار خود را از  تنهانهاما  ؛داشتند مانع از دستگیری و محکوم شدن من گردیدشهرت و شناختی که دیگران از من 

کنم بر هیچ مدیر شریف میبر من گذشت که آرزو  دورانی .دست دادم که تا مدتی آواره و بیکار و سرگردان بودم

 .کشی نگذرد و زحمت

 (Burn out)بریدن  -12-3

فشار  براثر .شدواهید خ هاچار این دورهدما شبدون شک همه  که و بریدن از کار دلزدگی خستگی، با مقابله هرا

این حالت  به .شویممی عالقهبیدل زده، ناراحت و  چیزهمهاز زندگی، کار، روابط اجتماعی و  کالازیاد در کاری، 

 .گوییممی (burn out) وتآدر اصطالح بریدن یا برن 

مانند ؛ شود خراب، موتورش و طی مسیری بسیار طوالنی پس از گاز دادن فراوانکه مانند ماشینی  دقیقاا

؛ پاره شود ازحدبیشفشار  براثرمانند طنابی که ؛ مانند چرنوبیل منفجر شود آنفشار آوردن به  براثرراکتوری که 

میرا رها  چیزهمهکه پس از درس خواندن فراوان ناگهان دو هفته مانده به کنکور  اییکنکورپشتمانند عزیز 

 .کند

، یدهداند باید بیشتر از همیشه کار کند و فشار بیشتری را تحمل کند، اما چون برمیدر این حالت انسان با اینکه 

ممکن است  البته .کندمیگذارد و بدتر از همیشه کار میرا کنار  چیزهمهشود و می اهمیتبیبرایش  چیزهمه

پس از مدتی همه  معموالااما ؛ دیشغل را به لقایش ببخش آنآینده  و عطای هزده شددل کار  آنبرای همیشه از 

اما ؛ طبیعی است کامالااتفاق  نیا .شویممیما بارها با چنین شرایطی مواجه شده و  همه .گردندمیبه کار بر

خوب  کنکوریپشتعالی را از یک  کنکوریپشتچیزی که یک کارمند عالی را از یک کارمند خوب و یک 

 .است هانیدرببرگشت به حالت عادی و تعداد کمتر این  سرعتکند، میمتمایز 

کنیم و پس از میوت را تجربه آی کوچکی از برن هادوره باریکوقت  هرچندم، بسیاری از ما که گفت طورهمان

به بررسی حالت شدید )و خانمان اینجا این  در .شویممیتر  کلفتپوستقوی تر و  میک هاآناز  هرکدامگذراندن 

آخر مطلب نیز اشاره کوتاهی به  در .را معرفی کنیم آنو رهایی از  ی مقابلههاپردازیم و راهمین یدبرانداز( بر

 .کنیممیی خفیف هانیدبر
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توانید تمرکز کنید یا احساس ناراحتی میکنید، نمیپر از استرس هستند، اما اگر حس  هابدون شک اکثر شغل

شرایط ممکن است برای هر کسی اتفاق  نیا .یدشابشده  (burnout) وتآاز کارتان دارید، شاید دچار برن 

نجا ای در .هستیم، اما شما باید این مشکل را تشخیص داده و تصحیح کنید توجهبی آنبه  معموالابیافتد و 

 .میی برای این کار دارهاتوصیه

که ممکن است از  کنیممیاز کلمه بریدن برای این حالت ناراحتی و دل زدگی شدید از کار استفاده  معموالاما 

اینجا  در .ا استهاز این حرف ترجدیوت واقعی آریدن یا برن اما ب؛ یک تا چند روز یا چند هفته طول بکشد

 :گویدمیوت جدی خود آده الیف هکر از اولین تجربه برن نویسن

که چیزی ایراد دارد  کردممیحس  شهیهم .وت جدی را تجربه کردمآر اولین شغلم در دانشگاه یک برن د من

تا  گذردمیدانستم چه بر من مین واقعاااما ؛ گذشتند و میزان استرس من همیشه باال بودمیکند  هاساعتزیرا 

میبا دیدن وضع اسف بار آپارتمانم چیزی را که همیشه نادیده  هاآن .زمانی که پدر و مادرم به دیدن من آمدند

شخص مرتبی هستم و حتی یک نامرتبی کوچک نشانه یک مشکل بزرگ  واقعاامن ) .گرفتم، به من نشان دادند

وت آعالی و واضح برای برن  کامالامن یک مثال  کهنیا .وت آشنا شدمآشغل، با واژه برن  آنترک ( پس از .بود

 غیرقابلتواند اثرات بدی داشته باشد، اما میوت آ برن گرچه .م تا این مشکل حل شوداینکه باید چه کن بودم و

این کار در ) .روع کنیدرا بررسی، علت را شناسایی و درمان را ش آنتوانید عالیم می راحتیبه شما .شکست نیست

اگر موافق باشید برویم سراغ توضیح کامل این ( پس .ی کوتاه یا دراز مدت اساس یکسانی داردهاوتآتمام برن 

 م(را شناسایی کنی آنا بررسی و علت وت رآچگونه عالئم برن ) .سه مرحله بررسی، شناسایی و درمان

انجام کارهای حیاتی،  جزبهوت کنید، آبرن  واقعااکه  یزمان .یک دل زدگی شدید از کار نیست سادگیبهوت آبرن 

اشتیاق به کاری که باعث  تنهانه .گرداندمیبرن شما راعادی نیروی  التیتعط .دهیدمیکار خاص دیگری انجام ن

می، لذت نهالذت از .شویدمی عالقهبیدهید، بلکه به انجام سایر کارها نیز میوت تان شده است را از دست آبرن 

کنید و میرا حس  هااینتمام  شما .دانید چرامیناراحتید و ن کالا .شویدمیهر مسئله کوچکی عصبانی  از .برید

 آنتوان می طورکلیبهکه  شدهگفتهوت آزیادی برای برن  میعال .نیست هاآناعتقاد دارید که راهی برای گریز از 

 :ایدکردهی خود تجربه هاوتآرا در برن  هاآنبعضی یا همه  احتماالا .را در موارد زیر خالصه کرد

 .تمایل به انجام کاری ندارید معموالاکنید و می( پیدا بدعنقنچسب و  شخصیتی منفی )اصطالحاا -

 .عدم توانایی تمرکز -

 .هانسبت به کار روزمره و سایر فعالیت عالقگیبی -
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 .احساس ایستایی و در جا زدن -

 .به رفتارهای اجتماعی و بودن با دوستان عالقگیبیاحساس  -

 .مانند ورزش کردن، رعایت رژیم یا خواب منظمی سالمتی هامشکل شدن انجام عادت -

 .کنیدمیکافی کار ن قدربه وقتهیچاحساس اینکه شما  -

 .ی و عدم توجه به نیازهای خود و تقدم نیازهای دیگران به نیازهای خوداهمیتبی - 

 .شوندمی اهمیتکم تانشخصیعقاید و اعتقادات  -

 .صبریبی -

 .دائمیاحساس خستگی و فرسودگی  -

 .بودن مصرفبیاحساس  -

 .مهم هستند برایتاناحساس جدا بودن از مردم و چیزهایی که  -

 .مکرر حوصلگیبی -

به دالیل علمی، پزشکی و بیماری قابل توجیه  هاآنی عصبی، مانند سردرد یا مشکالتی که علت هابیماری -

 .نیست

 !و در آخر، انکار مشکالت باال -

توانید عالیم باال را در خود پیدا کنید، باید از دوستان و اعضای خانواده برای میگاهی خودتان نبا توجه به اینکه 

و رفتارهایی  هاتوانند مثالمیتوانند نظرات مفیدی ارائه کنند، بلکه می تنهانه هاآن .کنید سؤالیافتن این عالیم 

را در  هامثال آنوت شوید و آزمانی که بار دیگر برن  پس .را بر زبان بیاورند ایدشدهوت آاز اینکه چرا شما برن 

شما زیاد »د که نبه شما بگوی هاآن استممکن  مثالا؛ وت شدن خود نیز پی ببریدآتوانید به برن میخود ببینید، 

دوستان نزدیک و اعضای خانواده ممکن است بگویند با شما  خصوصاا .«بینیممیکنید و ما خیلی کم تو را میکار 

شنیدن این جمالت بدانید که  با .برندمیکنند و از بودن در کنار شما مانند قدیم لذت نمیاحساس غریبه بودن 

 .شما در بهترین وضعیت مناسب همیشگی خود نیستید و باید به فکر علت باشید
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اکثر موارد یافتن علت آسان است، زیرا اغلب  در .، باید دنبال علت باشیدایدکردهزمانی که متوجه شدید برن اوت 

 سندهینو .گذاریدمی آنزمان زیادی در طول روز روی  معموالا اوقات ناراحتی شما مربوط به همان علت بوده و 

زمانی که من به علت شغل قبلیم برن اوت شدم، متوجه شدم، توانایی تمرکزم را  :گویدمیالیف هکر 

کرد، در حال فکر راجع به مشکالت شغلیم بودم و نگران میحتی زمانی که کسی با من صحبت  .امدادهازدست

روز دوستم  آن در .شغل را رها کنم آنروزی تصمیم گرفتم تا  تیدرنها .کردممیبابت کارهایی که باید تمام 

که صحبتش تمام شد، نظر مرا  یزمان .کردمیبا من صحبت  اشزندگیمشکالت  ترینمهمراجع به یکی از 

کارهای دیگری نیز  یگاه .تنها علت برن اوت نیستند هاشغل «.من از شغلم متنفرم»در جواب گفتم  من .پرسید

چه چیزی »برای پیدا کردن علت فقط فکر کنید  پس .شوند، اما شباهت زیادی به شغل دارندمیباعث برن اوت 

 .جواب را پیدا کنید راحتیبهتا « به خود مشغول کرده است شما رابیشتر از سایرین ذهن 

 .چگونه اثرات برن اوت را درمان کنید

توجه به اینکه  با .را درمان کنید آن، باید ایدشدهدچار برن اوت  واقعاازمانی که شما دریافتید و قبول کردید که 

اثرات برطرف  آنکشد تا اثرات برن اوت در رفتار شما ظاهر شود، مدتی هم طول خواهد کشید تا میمدتی طول 

یی که ممکن است روند زندگی هامیتصم .( باشیدکبرای جدی )تصمیم هاباید آماده گرفتن تصمیم شما .شوند

و تغییرات، روند بهبودی را  هاخوب این است که با شروع این تصمیم خبر .برای مدت طوالنی تغییر دهند شما را

یا  یک سالکندی در طول مدتی طوالنی )گاهی تا  نرمی وانجام این تغییرات به  با .کنیدمینیز در خود حس 

 .آیدمیبیشتر( احساس سالمتی کامل به سراغ شما 

 .دمنبع برن اوت را نابود کنی

 آن، مشکل اصلی است و سایرین به منبع .تمام مشکالت بگردید منشأقبل از انجام هر کاری، به دنبال منبع و 

به منبع یک شغل است،  اگر .قطع گردد آنبا  ارتباطتانهر چه که بود، باید نابود شود و تمام  منبع .اندوابسته

توانید تغییر بدهید، پس زمان مین اگر .وضع را تغییر دهید آنبکنید تا  را تالشتانبگردید و تمام  حلراه دنبال

در این وضعیت بد اقتصادی و آمار باالی بیکاری بسیار وحشتناک  استعفا .است تا استعفا دهید یدهفرارس آن

تا در این مدت به دنبال  مطمئن شوید که ذخیره مالی، حداقل برای چند ماه آینده دارید آنقبل از  پس .است

 .یگری باشیدشغل د

برنامه کاری  تیاهم .برنامه کاری و تجربه کاری :گردید، به دو نکته توجه کنیدمیزمانی که دنبال شغل دیگری 

اکثر موارد برن اوت به علت ساعات کاری زیاد و ساعات استراحت  در .است ازحدبیشبرای اطمینان از عدم کار 
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میبه سراغ کارهایی بروید که فکر  ابتدا .طرف دیگر به تجربه کاری خودتان توجه کنید از .افتدمیکم اتفاق 

 .شوید هاآنعاشق یکی از  واقعااتعجب کنید، اما ممکن است  دیشا .را ندارید ناشکنید تجربه و توانایی انجام 

 راحتیبهبتوانید  هاآندر  دیشا .را دارید نیز بروید ناشکنید، توانایی میبه سراغ یکی دو کار که فکر  نیهمچن

توانید سعی کنید قبل از ورود به دنیای کار، مدتی طوالنی )هر چقدر که می اگر .تان را پیدا کنیدموردنیازکار 

 یکمکند اما میتعطیالت به تنهایی مشکل را برطرف ن گرچه .یک تا چند ماه( استراحت کنید مثالادانید میالزم 

 .کندمیتولید  تانیبعدبرای قدم  یانرژ

منبع دوری  آنتوانید از میبه هر دلیل ن اگر .توان با یک کار بهتر جایگزین کردمیهر منبع برن اوتی را ن طبعاا

جا که امکان دارد از دوستان و  هر .کمک بگیرید تانروحیکنید، باید تا آنجا که ممکن است برای کاهش فشار 

عمل  یرعادیغ .بگذارید مدتطوالنی حلراهکمک بگیرید تا بتوانید زمان بیشتری برای یافتن یک  تانخانواده

 .کنید

برای دیدن چیزهایی خارج  ایعالقهن اوت، هیچ بر زماندر  طبعاا .زندگی دارید تکرارییک برنامه  احتماالاشما 

توانید تغییر بزرگی در میغیرعادی  کامالاو با انجام یک کار  راحتیبه .ندارید تانزندگی تکراریاز برنامه 

 اگر .یدبزن یقدمنشینید، بروید و در پارک میتمام روز را روی یک صندلی  معموالا اگر .آورید به وجود تانزندگی

میهمیشه صبح زود بر اگر .بازی کنید را یمیقدی هاکنید، شطرنج یا سایر بازیمیزندگی  فنّاورانههمیشه 

 برعکس .شوید یزسحرخخوابید، میتا ظهر  معموالا اگر .خیزید، امروز )تا آنجا که ممکن است( دیر بیدار شوید

 .قابل انجام راحتیبهی زندگی راهی آسان برای احساس تازگی و طراوت است و تکرارهاکردن 

 .سالم زی باشید

بسیار مشکل  یگاه .دهدمیدهید، اما برن اوت این اهمیت را کاهش میتان بسیار اهمیت  یسالمتبهبدون شک 

تان میشود به نیازهای جسمیباعث  معموالااست تا از رفتارهای ناسالم جلوگیری کنید، زیرا اثرات برن اوت 

 هاآن، برای انجام ایدشده میلیبنسبت به ورزش و تغذیه مناسب  شدتبهیی که هادر زمان پس .شوید توجهبی

دقیقه ورزش روزانه در سالن  30شود به میآسان  یلیخ .شود(میحداکثر سعی خودتان را بکنید )تا هر جا که 

را در خانه نیز انجام  آنشود میدقیقه که  15تا  5روزانه به مدت  روییادهپیک  معموالااما ؛ تمرین شهر، نه گفت

بدون نیاز به هر  شما .متقاعد کند آنبه انجام ندادن  شما راتواند میداد، کاری سختی نیست و برن اوت ن

( روییادهپ مثالای زیادی برای ورزش کردن دارید، پس یک ورزش سبک که دوست دارید )ها، راهایوسیله

زمان با انجام ورزش روزانه،  مروربه .اختصاص بدهید آندقیقه( را به  15تا  5روز ) در یکمانتخاب کنید و مدت 
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مدت پشت میز  تمام .هر زمان در میانه کار فرصت دارید، نرمش کنید نیهمچن .یابدمیارتقا  کمکمسالمت شما 

شاید بتوانید راهی  یحت .کندمیی کوتاه کمک زیادی به شما هانشستن برای شما مضر است و انجام این ورزش

 .یدمفیدی داشته باش پیدا کنید که در محل کار، ورزش مستمر و

را در زندگی  کمی بهبوداز بعضی غذاهای مضر  پوشیچشم با .کندمیشما کمک  کمی بهبهبود وضع تغذیه نیز 

 طبعاا بیاورید ) وجودبه مانند ورزش کردن، در اینجا هم آرام آرام تغییر را ؛ حس خواهید کرد تانشدهبرن اوت 

برای شروع تمام  مثالا؛ (کرد نخواهید گوش! نخور -…ساندویچ، پیتزا و - یفور یغذااگر به شما بگویند دیگر 

 .انتخاب کنید هاآن ینترسالممورد از  5کنید را لیست کنید، سپس میمیل  مرتباا کهنات عالقه موردغذاهای 

به این کار تغییرات زیادی در رژیم شما  انجام .کنید بیشتر از این پنج غذا میل کنید و کمتر از مواد ناسالم یسع

 .غذا خواهید خورد ترسالم درنتیجهکند و میخورید جلب میبه غذاهایی که  شما راآورد، اما توجه مین وجود

که برای خودتان آشپزی  یزمان .نتایج تغذیه از غذاهای سالم را در خود دیدید، شروع به آشپزی کنید ینکهازاپس

نی دارید )اگر وقت برای آشپزی ندارید، سعی کنید از غذاهای رستورا بدنتانکنید، کنترل بیشتری روی سالمت 

 د(استفاده کنی یفور یغذا یجابه

باید کیفیت )و اگر الزم است کمیت(  شما .ی برن اوت خستگی استهاعالمت نیاول .، بهتر بخوابیددرنهایت

کند و میبه بهبود خواب کمک  هافنّاوریاز بعضی  استفاده .تا احساس بهبودی کنید را افزایش دهید خوابتان

مشکل خاصی در خوابیدن دارید، سری به این مقاله بزنید،  اگر .تواند خواب بهتری برای شما به ارمغان بیاوردمی

 .بیابید آنرا در  مشکلتان حلراهشاید 

 صبر پیشه کنید

 سرعتبه دیشا .است برزمانگفتیم، بهبود برن اوت )همچون بهبودی هر بیماری دیگری(  قبالاکه  طورهمان

احساس بهتر شدن کنید، اما برگرداندن کامل برن اوت یک روند طوالنی است و در ضمن انتظار نداشته باشید 

اینکه شروع به احساس بهبودی کردید، انرژی و شادی  محضبه .کامل برطرف شود طوربه آنکه تمام عوارض 

و دراز مدت به خودتان یاداوری کنید که  مدتکوتاهکنید، پس با تعیین اهداف میبیشتری برای ادامه روند پیدا 

از این اهداف  هرکداماگر تغییر خاصی در شما ایجاد نشود، فقط با رسیدن به  یحت .این یک روند طوالنی است

برن اوت واقعی مشکل است، اما اگر  درمان .کندمیبرای ادامه امیدوار  شما رااحساس پیشرفت و بهبودی، 

 !مضر یا مفید؟ :ی خفیفهااوت برن .توانید انجام دهیدمیتصمیم بگیرید هر کاری 



 

96 
 

 اشتجربههمه ما بارها  آنچه .نیاید به وجود گاهیچهبرن اوت شدید و واقعی شاید در زندگی بسیاری از ما 

که برای  هایییهتوص یتمام طبعاا .انجام اندمیی خفیف هستند و حداکثر چند هفته به طول هابرن اوت ایمکرده

)مانند ترک  هاآناما شاید بعضی از ؛ شناخت و مواجهه با برن اوت شدید گفته شد، در اینجا نیز سودمند هستند

 .باشد روییادهزکردن شغل( 

 هاآنگذراندن و پیروز شدن بر هر یک از  با .توانند مفید باشندمیی خفیف بیش از آنکه مضر باشند، هابرن اوت

می، برن اوت ناندشده تانیقبلشوید و دیگر با مشکالتی که باعث برن اوت میتر  کلفتپوستو  تریقوشما 

 .کنید

 یاپروژه براثراگر  حاال .دهیدمیکنید و جواب میمتوسط روزی یک ایمیل دریافت  طوربهفرض کنید شما 

 خیالیبشما یک برن اوت خواهید داشت و شاید چند روز  قطعااایمیل در روز شود،  10ورودی ایمیل شما، 

گردید و حاال توانایی شما می کاربر، بهتر( شما به تریعسراما پس از چند روز )هر چقدر ؛ شوید هاآنجواب به 

این توجه داشته باشید، شما هنوز تا رسیدن به مقام رئیس شرکت بزرگی چون  به .ایمیل در روز شده 10

کند( راه زیادی دارید و میشرکت را اداره  راحتیبهکند و میمایکروسافت )که روزی هزاران ایمیل دریافت 

 .حداقل به صدها برن اوت نیاز دارید تا به گنجایش او برسید

به موفقیت  یتاانها، آنکنید با گذاشتن وقت و انرژی فراوان روی میرا دوست دارید و فکر  شغلتان واقعااپس اگر 

 .است و باعث پیشرفت« چوب معلم، گل»زیرا برن اوت همچون ؛ رسید، از کار زیاد و برن اوت نهراسیدمیبزرگی 
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